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 محتوى المجزوءة: 
  واالقتراب من مصطمحاتيا ومفاىيميا  السيميائياتتعريف

 األساس.
 .المسانيات والسيميائيات والسيميولوجيا 
 .االتجاىات السيميائية وأشكال تصور المعنى 
 .أليات التحميل السيميائي 
 .السيميائية األدبية / سيميائيات الشعر والسرد 
 .سيميائيات خطاب الصورة واإلشيار 
 حمياًل سيميائيًا.تحميل نماذج خطابية مختمفة وعامة ت 
 بعض المصادر والمراجع: 
 بالعربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 
سعيد بنكراد، السيميائيات والتأويل، مدخل لسيميائيات شارل ساندرس بورس،  -

 المركز الثقافي العربي.
امبرتو إيكو، التأويل بين السيميائيات من التفكيكية، ترجمة سعيد بنكراد،  -

 .2000الثقافي العربي  المركز
سعيد بنكراد، سيميائيات الصورة اإلشيارية، اإلشيار والتمثالت الثقافية،  -

 .2006إفريقيا الشرق، 
 سعيد بنكراد، النص السردي نحو سيميائيات اإليديولوجيا. -
 أنور المرتجي، سيميائيات النص األدبي.  -
 بالفرنسيــــــــــــــــــــــــة: 
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 :مقدمة عامة -

« فردناند دوسوسير»في بداية القرف الماضي بشر عالـ المسانيات السويسري 
، ستكوف ميمتو، كما جاء في «السيميولوجيا»عمـ جديد أطمؽ عميو اسـ بميبلد 

دراسة حياة العبلمات داخؿ الحياة »( ىي 1916دروسو التي نشرت بعد وفاتو )
االجتماعية، ولقد كانت الغاية المعمنة والضمنية لمسيميولوجيا ىي تزويدنا بمعرفة جديدة 

امة مف اإلنساني واالجتماعي ظمت ستساعدنا، ال محالة، عمى فيـ أفضؿ لمناطؽ ى
ميممة لوجودىا خارج دائرة التصنيفات المعرفية التقميدية، وفي نفس الفترة التاريخية 

، في الضفة األخرى مف «شارؿ سندرس بورس»تقريبًا، كاف الفيمسوؼ األمريكي شارؿ 
ساني المحيط األطمسي، يدعو الناس إلى تبني رؤية جديدة في التعاطي مع الشأف اإلن

وفي صياغة تخومو وتحديد حجمو وقياس امتداداتو فيما يحيط بو، وقد أطمؽ عمى ىذه 
 )التي نتبنى ىنا االسـ المعرب ليا وىو السيميائيات(.« السيميوطيقا»الرؤية اسـ 

وعمى الرغـ مف اختبلؼ التسميتيف واختبلؼ المنطمقات االبستمولوجية، فإف 
معًا حالة وعي معرفي جديد ال حد المتداداتو، فقد السيميائيات ستشيع، عند المؤسسيف 

تبنت نتائجيا النظرية والتطبيقية عمـو كثيرة كاألنثروبولوجيا والسوسيولوجيا والتحميؿ 
النفسي والتاريخ، والخطاب الحقوقي وكؿ ما لو صمة باآلداب والفنوف البصرية وغيرىا. 

الماضي، في المجاؿ األدبي، بؿ لقد شكمت السيميائيات، منذ الخمسينات مف القرف 
تيارًا فكريًا أثرى الممارسة النقدية وأمدىا بأشكاؿ جديدة لتصنيؼ الوقائع األدبية وفيميا 

 وتأويميا.
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لقد فتحت السيميائيات أماـ الباحثيف، في مجاالت متعددة، آفاقًا جديدة لتناوؿ 
يائيات ساىمت بقدر المنتوج اإلنساني مف زوايا نظر جديدة، بؿ يمكف القوؿ، إف السيم

كبير في تجديد الوعي النقدي مف خبلؿ إعادة النظر في طريقة التعاطي مع قضايا 
المعنى، ولقد قدمت في ىذا المجاؿ مقترحات ىامة عممت عمى نقؿ القراءة النقدية مف 
وضع االنطباع واالنفعاؿ العرضي الزائؿ والكبلـ اإلنشائي الذي يقؼ عند الوصؼ 

النصية، إلى التحميؿ المؤسس معرفيًا وجماليًا، فالنصوص كيفما كانت  المباشر لموقائع
 مواد تعبيرىا، يجب النظر إلييا باعتبارىا إجراء دالليًا ال تجميعًا لعبلمات متنافرة.

والسيميائيات صريحة في ىذا المجاؿ، فيي تسمـ بوحدة الظاىرة الداللية، كيفما 
قد تشعبت الدراسات السيميائية وتنوعت كانت لغتيا وكيفما كاف شكؿ تجمييا. فم

وظيرت داخميا تيارات ذىبت بالتحميؿ في جميع االتجاىات، ووسعت مف دائرتو 
ليشمؿ كؿ المناطؽ التي تغطي الوجود اإلنساني بدءًا بالمساف وانتياء بكؿ مظاىر 

ية. السموؾ اإلنساني: المغة والمباس والعبلقات االجتماعية والطقوس االسطورية والدين
فكاف البد مف التمييز والفصؿ بيف ما ينتمي حقًا إلى السيميائيات وبيف ما يستعير منيا 

 بعض أدواتيا فقط، وبيف ما ال عبلقة لو بيا عمى اإلطبلؽ.

فالسيميائيات ليست تيارًا واحدًا منسجمًا، وليست فكرة معزولة، كما أنيا ليست 
يا عمى العكس مف ذلؾ حالة وعي نظرية جاىزة محددة مف خبلؿ مفاىيـ موحدة، إن

معرفي ُعرؼ بامتداداتو في حقوؿ معرفية متعددة، فالسيميائيات في نياية المطاؼ، 
وبكثير مف التبسيط، ليست سوى تساؤالت تخص الطريقة التي ينتج بيا اإلنساف 
سموكاتو أي معانيو، وىي أيضًا الطريقة التي يستيمؾ بيا ىذه المعاني. فباإلمكاف 
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عف سيميائيات لممسرح وسيميائيات لمصورة الفوتوغرافية وأخرى لئلشيار، كما  الحديث
وأخرى لمخطاب السياسي وثالثة لمسرد « لميومي»يمكف أف نتحدث عف سيميائيات 

ورابعة لمشعر، فالسيميائيات في جميع ىذه الحاالت ىي بحث في المعنى ال مف حيث 
التنصيص المتعددة، أي بحث في  أصولو وجوىره، بؿ مف حيث انبثاقو عف عمميات

أصوؿ السميوز )السيرورة التي تنتج وفقيا الدالالت( وأنماط وجودىا باعتبارىا الوعاء 
 الذي تصب فيو السموكات اإلنسانية.

وعمى الرغـ مف أف السيميائيات ارتبطت بنماذج عدة: المسانيات والفمسفة والمنطؽ 
حافظت عمى كياف مستقؿ بخصائص تميزىا عف  واألنثروبولوجيا والفينومينولوجيا، فإنيا

ىذه النماذج وتفصميا عنيا. فمقد استطاع ىذا النشاط المعرفي أف يخمؽ لنفسو 
 موضوعًا لمدرس وأف يحدد أساليب في التصور والتحميؿ.
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 تعريف مصطمح السيميائيات وتاريخو: -1

 في القديم: -أ

في حركة التأليؼ المبكرة عند العرب بعدد مف العمماء  اقترف مصطمح السيمياء
ـ( الذي كاف عظيـ الثقة بنفسو وبعممو ولكف  815 - ىػ 200منيـ جابر بف حياف )

لـ تساعده أدوات ذلؾ العصر الباكر عمى تحقيؽ ما كاف يفكر فيو مف خياؿ عممي 
سة إلى معادف لؾ الزماف فكرة تحويؿ المعادف الخسيذطموح. ومف تمؾ األفكار في 

ثمينة. ولما لـ يستطع تحقيؽ بعض ذلؾ الطموح، تحوؿ عمـ الكيمياء عنده إلى ما 
عرؼ بعمـ )السيمياء(. وقد كاف مفيـو ىذا العمـ في ذلؾ الوقت قريبًا مف السحر. يقوؿ 
:" السيمياء ىي اسـ لما ىو غير حقيقي مف السحر...  صاحب كتاب أبجد العمـو

( وذكر إضافة إلى جابر بف حياف أسماء 1رب أصمو )سيـ بو()وسيمياء لفظ عبراني مع
عمماء آخريف منيـ ابف سينا والسير وردي وابف خمدوف والحبلج وكماؿ الديف بف 

 يونس.

وجاء في كتاب" كشاؼ اصطبلحات الفنوف، أف السيمياء ىي: عمـ تسخير 
عمـ أسرار الجف... بعض أنصاؼ العمماء أدخموا تحت السيمياء عمومًا عدة منيا 

 (2)اريع السيمياء، وال يوقؼ عمى موضوعو، وال تحاط بالعدد مسائموفالحروؼ وىو ت
 ولكف ماذا تقوؿ المعاجـ العربية؟

                                                           
 .392، ص. 1صديق القنوجي، أبجد العموم، ط.   1
 .1/999التيانوي، كشاف اصطالحات الفنون،   2



 
8 

 

السومة والسيماء والسيمياء: العبلمة، وسـو  حدى ىذه المعجمات:"إجاء في 
قاؿ  ،جعؿ عميو السيمة وقولو عز وجؿ: حجارة مسومة عند ربؾ لممسرفيف :الفرس

وقاؿ غيره: مسومة بعبلمة يعمـ بيا  ،ةر أنيا معممة ببياض وحم فالزجاج: روى الحس
ومة السوالجوىري:  ،نيا مما عذب ا بياأأنيا ليست مف حجارة الدنيا ويعمـ بسيماىا 

بكر:  قاؿ أبو .وـستقوؿ منو ت ،جعؿ عمى الشاة وفي الحرب أيضاتبالضـ العبلمة، 
سومة ىي التي عمييا السمة معناه عبلمة... والخيؿ القوليـ عميو سيما حسنة م

وقاؿ  .وقاؿ ابف األعرابي: السيـ العبلمات عمى صوؼ الغنـ والسومة وىي العبلمة.
 :راد معمميف... وفي حديث الخوارجأ ،بفتح الواو ئتعالى: مف المبلئكة مسوميف؛ قر 

السيف وتمد وتقصر،  سيماىـ التحميؽ أي عبلمتيـ، واألصؿ فييا الواو فقمبت لكسرة
 (.3")وقد يجئ السيماء والسيمياء ممدوديف...

ت بيف مصطمحيف: الكيمياء وىي العمـ المعروؼ رقأما المعاجـ األجنبية فقد ف
Chinisty )  ) وعمـ أخرAlchemy )  ) وىو يرمز إلى ما كاف يسمى عند العرب

رب المفظيف لقيمياء( خوربما سموه )ال ى.عمـ السيمياء وىو عمـ كيمياء القروف الوسطب
ظ العربي السيمياء، خاصة الحتفاظيا فنيا تحريؼ لمأويمكننا أف نقوؿ  .(4)لفظا ومعنى

ويرى بعض  .ؿ( التعريؼ التي الزمت المصطمح داللة عمى أصولو العربيةأب )
سيميائية وال سيموتيؾولوجيا و يسيمات الثبلثة البالعمماء أف لفظ السيمياء ىو أحد المعر 

 "ويعرفو بأنو: .)السيميولوجيا( وتعني العبلمةلمفظ يوناني ىو )السيميوطيقا( مف كممة 
عمـ يدرس العبلمة ومنظوماتيا )أي المغات الطبيعية واالصطناعية( كما يدرس 

                                                           
 منظور، لسان العرب مادة )سوم(.ابن   3

4  Ictionary of the nghish language. 
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ي تدرس عبلقات العبلمات أ ،(5")الخصائص التي تمتاز بيا عبلقة العبلمة بمدلوالتيا
تربطيا أيضًا وىذا التعريؼ يدخؿ تحتو عدد مف العمـو مثؿ الجبر والقواعد التي 

وىذا شبيو بما صنع العرب حيف خمطوا السيمياء  ...والرياضيات .والمنطؽ والعروض
 .بالسحر

 :العصر الحديث  -ب

 يقر الكثيروف أف تعريؼ ىذا المصطمح ليس باألمر الييف لسببيف: 

فيـ يروف أف:) أية محاولة  .ىو الحداثة :والثاني ،األوؿ ىو تعدد وجيات النظر
ؿ المعرفي قالبد ليا أف تصطدـ بتعدد وجيات النظر في تحديد ىوية ىذا الح ،متعريؼل

 .(6)قصير" زخصوصا إذا أدركنا الحيز الزمني الذي يستغرقو وىو حي .تحديدا قارا
وكذلؾ الباحث في مجاؿ  ،ر معبرا عف ذات الصعوبات:" إف القارئ العاديآخويقوؿ 

إال أنيما مع ذلؾ  ،البحوث االجتماعية مف حقيما أف يتساءال عف موضوع ىذا العمـ
تختمؼ وال سيما إذا تعمؽ  ،ف التعريفات والتحديداتأ  -عمى األقؿ -يجب أف يعمما 

ولكف ىذا لـ يمنع العمماء ( 7")األمر بموضوع عممي لـ يمر عمى ميبلده وقت طويؿ
نظمة العبلمات: أا:" العمـ الذي ييتـ بدراسة ينبألة إذ يعرفيا بيارغيرو مف المحاو 

)...وأنظمة اإلشارات والتعميمات ،المغات وىذا التحديد يدخؿ المغة تحت مفيوـ  (8"
وىو الفيـ الجديد لعمـ السيمياء الذي يعود الفضؿ فيو إلى العالـ الشيير  .السيميوطيقا

                                                           
 .77إبراىيم صدق، السيميائية اتجاىات وأبعاد، الممتقى الوطني األول السيمياء، والنص األدبي، ص.   5
 .7، ص. 1988يناير  1عبد الرحمن جبران، مفيوم السيميائيات، الحوار األكاديمي والجامعي، العدد   6
 .1997، مارس 3جميل حمداوي، مدخل إلى المنيج السيميائي، مجمة عالم الفكر الكويت، المجمد   7
 .3أنور المرتجي، سيميائية النص األدبي، ص.   8
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أنيا  "ف السيمياء في كتابو محاضرات في عمـ المغة:فيردناند دي سوسير الذي يقوؿ ع
أف   -إذف–ستطيع نو  ةاة االجتماعيالحيالعمـ الذي يدرس حياة العبلمات مف داخؿ 

وىذا العمـ  ،نتصور عمما يدرس حياة الرموز والدالالت المتداولة في الوسط المجتمعي
وىو  (ونطمؽ عميو مصطمح عمـ الداللة )السيميولوجيا .يشكؿ جزء مف عمـ النفس العاـ

عمـ يفيدنا موضوعو الجية التي تقتنص بيا الدالالت والمعاني وماداـ ىذا العمـ لـ 
وقد  .ف لو الحؽ في الوجودأننا نصرح بأغير  ،بمصيره أيوجد بعد فبل نستطيع أف نتنب
بيف لنا يذا العمـ العاـ وسوليس عمـ المساف إال جزء مف ى .تحدد موضوعو بصفة قبمية

إف دي سوسير كما  (9)وأي قوانيف تتحكـ فييا ،ىذا العمـ ما ىو مضموف اإلشارات
حقو ب ىداون ،كما حدد موضوعو ،نرى قد تصور وجود ىذا العمـ وبيف اشتقاقو وأصمو

بكؿ مف عمـ  ،ي الذي لـ يكف قد ولد بعدتفي الوجود ووصؼ عبلقة ىذا العمـ اآل
وبيف عمـ المساف الذي  ،ىو األصؿ الذي ينتمي إليو العمـ المبشر بوالنفس الذي 

كما بيف وظيفتو وأىميتو في بياف مدلوالت اإلشارات ومعرفة قوانينيا  .سيكوف جزء منو
 .التي تحكميا

 ،ف دي سوسير كاف يرى أف المساف نسؽ مف العبلمات التي تعبر عف المعنىإ
وىو ما يمكف أف يقارف بمغة الصـ والبكـ والطقوس الرمزية األخرى دينية كانت أـ 

خر ىو آشير مع ما كاف يقولو عالـ تبوقد تزامف ىذا ال .ثقافية مادامت وسط المجتمع
وبطبيعة  .( مف أف النشاط البشري بمجممو نشاط سيميائي1914  - 1839رس )و ب

يقوؿ  .نو جزء مف النشاط البشرييميائي أللنشاط المساني ىو نشاط سالحاؿ فإف ا
اد ىذا الموضوع ترس عف نفسو:" إنني وحسب عممي الرائد أو باألحرى أوؿ مف ار و ب

                                                           
 .1984، 1بيير غيرو، السيمياء ترجمة أنطون أبو زيد، ط.   9
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و السيميوطيقا أي نظرية الطبيعة الجوىرية سميتالمتمثؿ في تفسير وكشؼ ما 
إف ىذه السيميوطيقا التي يطمؽ عمييا  .وزيس محتمؿيواألصناؼ األساسية ألي سيم

موضع آخر المنطؽ تعرض نفسيا كنظرية لمدالئؿ وىذا ما يربطيا بمفيـو  في
 (.10)ؽ الخاصية المكونة لمدالئؿيوزيس الذي يعد عمى نحو دقيالسيم

ولوجيا دراسة جميع السموكيات واألنظمة يما مارتينيو فيعرفيا قائبل:" السيمأ
 .التواصمية"

ونمحظ ىنا بوضوح اختبلؼ العمماء في استعماؿ مصطمحيف يطمقاف عمى ىذا 
العمـ: السيميوطيقا، والسيميولوجيا. وىذا االختبلؼ البراجماتي ال ينفي القرب الشديد 
بيف المصطمحيف، بؿ وترادفيما. "فالسيميولوجيا إذف مرادفة لمسيميوطيقا، وموضوعيما 

(. فمـ تعد ثمة 11رىا لغويا أو سننيا أو مؤشريا")دراسة أنظمة العبلمات أيا كاف مصد
أسباب أو مبررات تجعؿ أحد المصطمحيف يحظى بالسيادة دوف اآلخر. بينما يرى 
آخروف أنو يمكف تخصيص مصطمح السيميولوجيا بالتصور النظري، ومصطمح 

يقا يوطيقا بالجانب اإلجرائي التحميمي فتكوف السيميولوجيا نظرية عامة والسيميوطيمالس
منيج تحميؿ نقدي تطبيقي. وليذا يستخدـ المصطمح الثاني في عنونة المؤلفات 

 التطبيقية وممف فعؿ ذلؾ غريماس وموبساف وميشيؿ وكوكيو.

لى ما سماه بعمـ  فقد دعا دي سوسير إلى االىتماـ بالعبلمة لمنطمقات لغوية وا 
بوصفيا منظومة مف السيمولوجيا أو عمـ منظومات العبلمات، مف خبلؿ مفيومو لمغة 

                                                           
 .88، ص. 1987، 1قنيني، ط. فيردناند دي سوسير، محاضرات في عمم المسان العام، ترجمة عبد القادر   10
 جميل حمداوي، مدخل إلى المنيج السيميائي.  11
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بيف الوحدات  طالعبلمات تعبر عف فكر ما مع تركيز دائـ عمى العبلقات التي ترب
والعناصر المغوية كما قرر دي سوسير اعتباطية العبلمة المغوية بينما تقوؿ السيميائية 

(. وىكذا تمتقي السيميائية 12باعتباطية العبلمة مما يمنح الدواؿ مدلوالت ال نيائية)
ف رأى البعض أف ىذه العبلقة ينبغي والمسا نيات في القوؿ باعتباطية الدليؿ المساني. وا 

( (. والداؿ ىو تمؾ الصورة الصوتية، 13وصفيا بأنيا ضرورية وليست اعتباطية
والمدلوؿ ىو ما تثيره تمؾ الصورة في ذىف المتمقي. وىكذا فقد تطورت السيميائية في 

تقبل، قرب المجاالت المعرفية التي كانت القرف العشريف وأصبحت حقبل معرفيا مس
قبلـ متباعدة ومعزوؿ بعضيا عف بعضيا وأعاد تماسكيا. وقد حاولت بعض األ

الحديثة العودة بمفيوـ السيمياء إلى األصؿ الذي انبثقت عنو ومف ىؤالء د. محمد 
مح صبلح الديف الكواكبي الذي الؼ كتاب السيمياء الحديثة. ولكف ىذه المحاوالت لـ تف

جديدة جعمتو يخرج مف سياؽ الكيميائية ألف مصطمح السيمياء كاف قد اكتسب داللة 
إلى سياؽ المسانيات. فأصبحت بذلؾ نشاطا فكريا يسعى إلى تعزيز مقوالتو تعزيزا 

لى إنتاج معرفة جمالية   مف الدرس المساني دعامة.تتخذ ألسنيا وا 

 جيود العرب في ىذا المجال: -2

عرؼ العرب ىذا العمـ ومارسوه في حياتيـ، وذلؾ قبؿ أف تقعد لو القواعد وتوضع 
لو األصوؿ. ومف ذلؾ قوؿ أبي بكر رضي ا عنو لمصحابة رضواف ا عمييـ، حيف 

                                                           
 .87فيردناند دي سوسير، محاضرات في عمم المسان العام، ص.   12
 .29  -28ميشال أويفية وجون كمودجيو، السيميائية أصوليا وقواعدىا ترجمة بشير ابن مالك، ص.   13
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(. أي اغتاظ وذلؾ يعد لغة إشارية تحكي 14عيد لعمر بالخبلفة: "فكمكـ وـر أنفو")
 الواقع بصدؽ ويقيف.

ت العممية الجادة قدـ الجاحظ دليبل باىرا عمى عبقريتو المشيود وفي مجاؿ الدراسا
 بيا. وىو يرفد الدراسات العممية ببحث سيميائي مميز نمخص مبلمحو فيمايمي:

تعريفو البياف بأنو :"اسـ جامع لكؿ شيء كشؼ لؾ قناع المعنى. أي كؿ ما  -1
دلة، فبأي شيء بمغت أوصؿ السامع إلى المعنى المراد، يستوي في ذلؾ كؿ أجناس األ

 (.15األفياـ ووضحت المعنى فذلؾ ىو البياف في ذلؾ الموضع)

تعداده العبلمات واإلشارات التي تدؿ عمى المعنى وىي خمسة أشياء: المفظ  -2
 واإلشارة والعقد والخط والحاؿ.

تفصيمو اإلشارات الناقمة لممعاني وشرحو لكيفيتيا، وتطورىا، وتحديده لممواقؼ  -3
خفائيا عف االجتم اعية التي تستدعي التعبير باإلشارة كالرغبة في ستر بعض األمور وا 

 الحاضريف.

كذلؾ نجد ابف قتيبة أورد في كتاب: العمـ والبياف الوسائؿ غير المفظية وىي 
االستدالؿ بالعيف، واإلشارة والنصبة. وىي الحاؿ الناطقة بغير لفظ، والمشيرة بغير يد 

بف أباف :"سؿ األرض فقؿ: مف شؽ أنيارؾ؟ وغرس مثؿ قوؿ الفضؿ بف عيسى 
(. وقد بمغت السيميائية 16أشجارؾ؟ وجنى ثمارؾ؟ فإف لـ تجبؾ حوارا أجابتؾ اعتبارا)

                                                           
 .76واألثر، ص. ابن األثير، النياية في غريب الحديث   14
 .76  -75، ص. 1الجاحظ، البيان والتبين، ج   15
 .14، وأبو ىالل العسكري: كتاب الصناعتين، ص. 81، ص. 1الجاحظ، البيان والتبين، ج   16
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عندىـ حدا مف الرقي سمح ليا بأف تجعؿ لكؿ موقؼ اإلشارات التي تخصو مما يقوـ 
بيا الشعراء مقاـ المفظ. ومف ذلؾ مواقؼ العشؽ والغراـ ليا عبلماتيا التي "ليج 

 :(17و)بواألدباء وتناوليا الناس ... ومف عبلماتيا التي سجميا ابف عبد ر 

 تبدت عبلمات ليا غرر صفر* * *  ولمحب آيات إذا ىي صرحت

 وأولو ذكر وآخره فكر * * *  فباطنو سقـ وظاىره جوى

. والبف القيـ كتاب : لجمجة المساف والحصر والعي والدموعىومن عالماتو األخر 
سماه: روضة المحبيف ونزىة المشتاقيف. عقد فيو بابا عنوانو: في عبلمات المحبة 

 وشواىدىا.

يقاع ةمعرف من الميادين األخرى: ، الكاذب مف المنافؽ بعبلمات كثيرة، الصوت وا 
( وقاؿ األصفياني 18الكبلـ. قاؿ تعالى :"فمعرفتيـ بسيماىـ ولتعرفنيـ في لحف القوؿ")

الصوت تختمؼ تبعا لممقاصد واألغراض" ... فاختبلؼ األلسنة دلبل عمى أف نغمة م
لى اختبلؼ النغمات، فإف لكؿ إنساف نغمة مخصوصة  إشارة إلى اختبلؼ المغات وا 

 (.19يميزىا السمع كما أف لو صورة مخصوصة يميزىا البصر")

                                                           
 .317، ص. 1العقد الفريد، ج.  ،ابن عبد ربو  17
 .30سورة محمد، اآلية:   18
 .450الراغب األصفياني، مفردات غريب القرآن، ص.   19
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روؼ عند وىكذا فإف مصطمح السيمياء بالمعنى المغوي المقابؿ لمعبلمات، مع
( فقد قاؿ المفسروف: السيماء 20ر فيو تسيموف")رب ويشيد لو قولو تعالى: "ومنو شجالع

 (.21والسيمياء: العبلمة)

 وقاؿ الشاعر:

 لو سيمياء ال تشؽ عمى البصر * * *  غبلـ رماه ا بالحسف يافعا

 وفي جيده الشعرى وفي وجيو القمر * * *  كأف الثريا عمقت فوؽ نحره

 لممد أما القصر فمنو قوؿ الشاعر: ىذا

 (.22بينت ريبة مف كاف قد سأؿ) * * *  بصرىـتوليـ سيما إذا 

وقد تحدث كؿ مف الغزالي وابف سينا عف المفظ بوصفو رمزا وعف المعنى بوصفو 
مدلوال. والبف سينا مخطوطة عنوانيا: كتاب الدر النظيـ في أحواؿ عمـو التعميـ، ورد 

: عمـ السيمياء يقوؿ فيو :"عمـ السيمياء يقصد فيو كيفية تمزيج فييا فصؿ تحت عنواف
القوى التي ىي جواىر العالـ األرضي ليحدث ليا قوة يصدر عنيا فعؿ غريب، وىو 
أيضا أنواع فمنو ما ىو مرتب عمى الحيؿ الروحانية واآلالت المصنوعة عمى ضرورة 

                                                           
 .10سورة النحل، اآلية:   20
 .251الراغب األصفياني، مفردات غريب القرآن، ص.   21
 ابن منظور، لسان العرب، مادة   22
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ركة، واألوؿ مف ىذه األنواع عدـ الخبلء ومنيا ما ىو مرتب عمى خفة اليد وسرعة الح
 .(23)ىو السيمياء بالحقيقة والثاني مف فروع اليندسة ..."

أما ابف خمدوف فقد خصص فصبل في مقدمتو لعمـ أسرار الحروؼ ويقوؿ عنو 
نقؿ وضعو مف الطمسمات إليو في اصطبلح أىؿ التصرؼ مف  :"المسمى بالسيمياء

غبلة المتصوفة، فاستعمؿ استعماؿ في الخاص وظير عند غبلة المتصوفة عند 
جنوحيـ إلى كشؼ حجاب الحس، وظيور الخوارؽ عمى أيدييـ والتصرفات في عالـ 
.. العناصر وتدويف الكتب واالصطبلحات ومزاعميـ في تنزيؿ الوجود عف الواحد .

فحدث بذلؾ عمـ أسرار الحروؼ وىو مف تفاريع السيمياء ال يوقؼ عمى موضوعو وال 
تحاط بالعدد مسائمو، وتعددت فيو تآليؼ البوني وابف العربي، ومف فروع السيمياء 

حرفية يوىموف أنيا العندىـ استخراج األجوبة مف األسئمة بارتباطات بيف الكممات 
 (.24أصؿ في المعرفة ...")

ـ مف غموض بعض ما جاء في ىذه النصوص، إال أنو يكفينا منيا أنيا وبالرغ
وتفصيميـ لو   -قبؿ دي سوسير بقروف طويمة–دليؿ ساطع عمى ريادة عمماء العربية 

بدقة تحدد أنواعو المختمفة، وتبيف ارتباطاتو بعمـو أخرى مثؿ اليندسة والطب والفمؾ 
 والتصوؼ والسحر والطبلسـ.

السيمياء موجودة في عمـو المناظرة واألصوؿ والتفسير والنقد، فضبل وىكذا نجد أف 
عف ارتباطيا الوثيؽ بعمـ الداللة الذي كاف يتناوؿ المفظة وأثرىا النفسي كذلؾ، وىو ما 

                                                           
 .23سيميائية أصوليا وقواعدىا، ص. الكودجير، لتقديم عز الدين المناصرة، لكتاب جان   23
 .556مقدمة ابن خمدون، ص.   24
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واألمر الخارجي عند المحدثيف. فالواقع يقوؿ أف :"المساىمة يسمى بالصورة الذىنية 
لببلغيوف العرب مساىمة ميمة في عمـ الداللة التي قدميا المناطقة واألصولويوف وا

انطبلقا مف المفاىيـ اليونانية، وقد كانت محصورة ضمف إطار الداللة المفظية، 
وتوصؿ العرب إلى تعميـ مجاؿ أبحاث الداللة عمى كؿ أصناؼ العبلمات، ومف 

قريبة مف اللة عند العرب الواضح أنيـ اعتمدوا المفظية نموذجا أساسيا. كذلؾ فأقساـ الد
رس، وتبقى أبحاثيـ التي تتناوؿ تعييف نوعية داللة األلفاظ المركبة أو بوجو تقسيـ بو 

عاـ العبلمات المركبة وتحميؿ الداللة المؤلفة مف تسمسؿ عدة توابع داللية مدخبل جديدا 
 (.25ذا منفعة قصوى لمسيمياء المعاصرة)

  صوليا الفمسفية:أىدف السيميائيات و  -3

ائيات إلى تحويؿ العمـو اإلنسانية )خصوصا المغة واألدب والفف( مف تسعى السيمي
مجرد تأمبلت وانطباعات إلى عمـو بالمعنى الدقيؽ لمكممة. ويتـ ليا ذلؾ عند التوصؿ 
إلى مستوى مف التجرد يسيؿ معو تصنيؼ مادة الظاىرة ووصفيا، مف خبلؿ أنساؽ 

ي عمييا. ويمكنيا ىذا التجرد مف العميقة التي تنطو مف العبلقات تكشؼ عف األبنية 
استخبلص القوانيف التي تتحكـ في ىذه المادة. وتتركز نظرية دي سوسير عمى فحص 

ا فحسب، بؿ يالعبلمة، ويرى س. و. موريس :"أف السيميائية لـ تكف مجاال تخصص
إنيا احتمت فوؽ ذلؾ موقعا مركزيا في البحث العممي بوجو عاـ، إذا كاف عمييا ميمة 

 (.26اكتشاؼ المغة المشتركة في النظرية العممية")

                                                           
 .70عادل فاخوري، عمم الداللة عند العرب، ص.   25
 .352ميكل افيتش، اتجاىات البحث المساني ترجمة سعد عبد العزيز مصموح، ص.   26
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استمدت السيميائية المعاصرة بعض مبادئيا مف األطروحات الوضعية في جنوحيا 
ة كميا رمزا وعرفوا الحيواف لمشكؿ وميميا نحو العممية ألف الوضعييف ىـ مف اعتبر المغ

الرموز دراسة  نو حيواف قادر عمى استخداـ الرموز. والعمـ الذي يدرس ىذهعمى أ
(. وكذلؾ 27عممية أطمقوا عميو مصطمح السيميوطيقا أي: عمـ السيمياء أو الرموز)

تأثرت السيميائية بالمدرسة التجريبية فأوؿ مف استخدـ مصطمح سيميوطيقا في العصر 
(. وقد اىتـ بدراسة الطرؽ 28الحديث ىو الفيمسوؼ اإلنجميزي التجريبي: جوف لوؾ)

لى التعرؼ عمى نظاـ الفمسفة واألخبلؽ مف خبلؿ االىتماـ والوسائؿ التي تؤدي إ
بطبيعة دالئؿ العقؿ التي يستخدميا لفيـ األشياء ونقؿ المعرفة لآلخريف كما تحدث 
ليبنتز عف عبلقة ىذا العمـ بالمقتضيات الفمسفية والوجودية واالبتسمولوجية لنظرية 

ـ الحضارات الصينية واليونانية (. إذف فالتأمؿ في العبلمة قديـ عرفتو معظ29الدالئؿ)
والرومانية والعربية. ويرى البعض :"أف ىذا النظر قد نشأ بقصد التشكيؾ وليس بقصد 
المعرفة ألف منطمؽ المدرسة اإلغريقية الشكمية فكرة مفادىا "أف الحواس مف شأنيا أف 
ما تخوننا، وأف المختصيف يناقض بعضيـ بعضا، وتبعا لذلؾ يجب عدـ التصديؽ بكؿ 

 (.30يزعـ، والتشكيؾ في كؿ ما يقدـ ويقاؿ")

 ويمكف تمخيص األصوؿ الفمسفية لمسيميائية بصفة عامة في اآلتي:

 الفكر اليوناني القديـ عند أفبلطوف وأرسطو والرواقييف. -1

                                                           
 .130بشير كاوريريت، مناىج النقد األدبي المعاصر، ص.   27
 .131بشير كاوريريت، مناىج النقد األدبي المعاصر، ص.   28
 .21  -9منذر عياشي، ص. بيروجيرو، عمم اإلشارة ترجمة   29
 .14سيزا قاسم، حامد أبو زيد، أنظمة العالمات، ص.   30
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التراث العربي اإلسبلمي الوسيط )المتصوفة، والنقاد، والببلغييف، واألدباء  -2
 كالحاجظ(.

 الفكر الفمسفي والمنطقي والتداولي )بيرس وكارناب وغيرىـ(. -3

 التحويمية بكؿ مدارسيا واتجاىاتيا.و المسانيات البنيوية والتداولية  -4

 الشكبلنييف الروس والسيما فبلديمير بروب. -5

فمسفة األشكاؿ الرمزية )دراسة األنظمة الرمزية التواصمية مثؿ: الديف  -6
 اريخ(.واألسطورة والفف والت

 مبادئ السيميائية: -4

تبحث السيميائية عف المعنى، مف خبلؿ بنية االختبلؼ ولغة الشكؿ والبنى الدالة. 
نما تحاوؿ اإلجابة عف تساؤؿ وحيد ىو كيؼ  وىي لذلؾ ال تيتـ بالنص وال بمف قالو، وا 

( ومف أجؿ ذلؾ يفكؾ النص ويعاد تركيبو مف جديد لتحدد 31قاؿ النص ما قالو؟)
 و البنيوية.ثوابت

 وىذا العمؿ يقـو عمى المبادئ التالية:

بعاد كؿ ما  -أ التحميؿ المحايث الذي يبحث عما يكوف الداللة مف شروط داخمية وا 
 يعد خارجيا أي البحث عف العبلقات الرابطة بيف العناصر التي تنتج المعنى.

                                                           
 جميل حمداوي، مدخل إلى النيج السيميائي.  31
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تربط بيف التحميؿ البنيوي إلدراؾ المعنى البد مف وجود نظاـ مف العبلقات  -ب
عناصر النص، ولذا فإف االىتماـ يجب أف يوجو إلى ما كاف داخبل في نظاـ 

 االختبلؼ الذي يسمى شكؿ المضموف وىو التحميؿ البنيوي.

تحميؿ الخطاب: يعد الخطاب في مقدمة اىتمامات التحميؿ السيميائي الذي  -ج
اؿ. عمى عكس المسانيات ييتـ بالقدرة الخطابية وىي القدرة عمى بناء نظاـ إلنتاج األقو 

 (.32البنيوية التي تيتـ بالجممة)

  :السيميائيات وموضوعيا-5

في المشيد الفكري المعاصر مكانة مميزة، فيي نشاط معرفي  تحتؿ السيميائيات
بالغ الخصوصية مف حيث أصولو وامتداداتو ومف حيث مردوديتو وأساليبو التحميمية. 
إنيا عمـ يستمد أصولو ومبادئو مف مجموعة كبيرة مف الحقوؿ المعرفية كالمسانيات 

مف ىذه الحقوؿ استمدت والفمسفة والمنطؽ، والتحميؿ النفسي واألنثروبولوجيا )و 
السيميائيات أغمب مفاىيميا وطرؽ تحميميا(، كما أف موضوعو غير محدد في مجاؿ 
بعينو، فالسيميائيات تيتـ بكؿ مجاالت الفعؿ اإلنساني: إنيا أداة لقراءة كؿ مظاىر 
السموؾ اإلنساني بدءًا مف االنفعاالت البسيطة ومرورًا بالطقوس االجتماعية وانتياء 

 اؽ اإليديولوجية الكبرى.باألنس

وعمى الرغـ مف أف صياغة حدودىا النظرية وتحديد مجاالتيا لـ تبدأ إال مع نياية 
وبداية القرف العشريف، فإننا ال نعدـ وجود أفكار سيميائية متناثرة في التراث  19القرف 

اإلنساني بشقيو الغربي والعربي. فقد حفمت كتب األقدميف بإشارات تخص العبلمة 
                                                           

 .55محمد السرغيني، محاضرات في السيميولوجيا، ص.   32
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مكوناتيا وطرؽ إنتاجيا وتمقييا في محاولة  لفيـ أسرار الدالالت التي ينتجيا اإلنساف و 
في تفاعمو مع محيطو، بؿ يمكف القوؿ إف البدايات األولى لمسيميائيات جاءت استجابة 
لمرغبة الممحة في اإلمساؾ بوحدة التجربة عبر الكشؼ عف انسجاميا الداخمي غير 

تحقؽ. فما يمثؿ أماـ الحواس شيء متنافر ومتداخؿ وال المرئي مف خبلؿ الوجو الم
نظاـ لو وال ىوية، ووحدىا القواعد الضمنية التي تتحكـ في وجوده وتمقيو ىي التي 

 تمكف الذات المدركة مف التعرؼ عميو.

فمنذ أف أحس اإلنساف انفصالو عف الطبيعة وعف الكائنات األخرى واستقاـ عوده 
ة جديدة تتجاوز الصراخ واليرولة واالستعماؿ العشوائي لمجسد وبدأ يبمور أدوات تواصمي

واإليماءات، بدأ السموؾ السيميائي في الظيور، وتبمورت أشكاؿ رمزية تستمد قيمتيا 
التعبيرية مف العرؼ والتواضع، وىي االشكاؿ التي سينظر إلييا فيما بعد باعتبارىا 

 كاسيرر( وفمسفة األشكاؿ الرمزية.العبلقة التوسطية بيف اإلنساف وعالمو الخارجي )

وليس غريبًا أف تركز األعماؿ الفمسفية الكبرى اىتماميا عمى دراسة العبلمة 
باعتبارىا األداة األولى التي قادت اإلنساف إلى االنفصاؿ عف طبيعة موحشة ليمج 

 إف»عالما ثقافيًا حيث يستأنس ويكتشؼ طاقاتو التعبيرية الجديدة، بؿ يمكف القوؿ إف 
إلى فيكو ومف القديس  كاسيرير، ومن القروسطيينفمسفة المغة، مف الرواقييف إلى 

، لـ تكؼ عف مساءلة أنساؽ العبلمات، وبذلؾ تكوف ىذه أوغستين إلى فتغنشتاين
 .33«الفمسفات قد طرحت بشكؿ جذري قضية السيميائيات

                                                           
33 - Umberto Eco, Sémiotique et philosophie du langage, éd PUF, 1988, p : 10. 
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في اإلعبلف عف انتمائيا إلى تصورات  وليذا ال تتحرج بعض التيارات السيميائية
فمسفية بعينيا، وال يعوزىا في ذلؾ دليؿ: فما داـ موضوع السيميائيات األوؿ واألساس 
ىو المعنى وأشكاؿ وجوده، فإننا ال يمكف أف نتجاىؿ مقترحات الفمسفة في ىذا المجاؿ. 

سة باريس( ال ويكفي أف نشير في ىذا اإلطار إلى أف بعض التصورات السيميائية )مدر 
يمكف فيـ إجراءاتيا التحميمية وال منطمقاتيا النظرية دوف التعرؼ عمى المبادئ الفمسفية 

 .34التي تحكـ تصورىا لممعنى

شارؿ سندرس »وذلؾ أيضًا وضع السيميائيات عند الفيمسوؼ والسيميائي األمريكي 
ؾ العمـ ، فالمنطؽ في معناه العاـ، ليس سوى اسـ آخر لمسيميائيات، ذل«بورس

. بؿ ىناؾ مف ذىب إلى أبعد مف ذلؾ ورأى في فمسفة 35الضروري والشكمي لمعبلمات
بيف األحكاـ « كانط»تبشيرًا بسيميائيات قائمة الذات، فالتمييز الذي يقيمو « كانط»

« األنثروبولوجيا»التحميمية واألحكاـ التركيبية يتضمف نظرة سيميائية، كما أف كتابو 
فيمكف قراءتو اعتمادًا « المنطؽ»بنظرية العبلمات، أما كتابو  يحتوي عمى نقاش خاص

 .36عمى مفاىيـ مف طبيعة سيميائية

ورغـ أىمية ىذه األصوؿ ودورىا في تحديد اليوية المعرفية لمسيميائيات، فإننا 
سنيتـ بموضوعيا وحدودىا النظرية ومبادئيا التحميمية أكثر مف اىتمامنا بأصوليا 

 لتاريخية.الفمسفية وجذورىا ا

                                                           
34 - AJ. Greimas : Sémantique structurale, Ed Larousse, 1961, p : 

35 - Peirce : écrits sur le signe, éd seuil, 1978, p : 120. 

36 - Umberto Eco, Kant et L’Ornithorinque, éd. Grasset, 1997, p : 70. 
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إف السيميائيات ال تنفرد بموضوع خاص ليا، فيي تيتـ بكؿ ما ينتمي إلى التجربة 
اإلنسانية العادية شريطة أف تكوف ىذه الموضوعات جزءًا مف سيرورة داللية. 
فالموضوعات المعزولة، أي تمؾ الموجودة خارج نسيج السميوز، ال يمكف أف تشكؿ 

و قوؿ شيء عنيا. فميس بمقدورنا أف نتحدث عف سموؾ منطمقًا لفيـ الذات اإلنسانية أ
سيميائي إال إذا نظرنا إلى الفعؿ خارج تجميو المباشر. فما يصدر عف اإلنساف ال 
ينظر إليو في حرفيتو، بؿ يدرؾ باعتباره حالة إنسانية مندرجة ضمف تسنيف ثقافي ىو 

بلمات، فبفضؿ حصيمة لوجود مجتمع ووجود المجتمع ذاتو رىيف بوجود تجارة لمع
العبلمات استطاع اإلنساف أف يتخمص مف اإلدراؾ الخاـ، وأف يتخمص مف التجربة 

 .37الصافية وينفمت مف ربقة الزماف والمكاف

إف كؿ مظاىر الوجود اليومي لئلنساف تشكؿ موضوعًا لمسيميائيات، وبعبارة أخرى 
مات تخبر عف ىذه فإف كؿ ما تضعو الثقافة بيف أيدينا ىو في األصؿ واالشتغاؿ عبل

الثقافة وتكشؼ عف ىويتيا، فالضحؾ والبكاء والفرح والمباس وطريقة استقباؿ الضيوؼ 
شارات المرور والطقوس االجتماعية واألشياء التي نتداوليا فيما بيننا، وكذلؾ  وا 
النصوص األدبية واألعماؿ الفنية، كميا عبلمات نستند إلييا في التواصؿ مع محيطنا، 

مف ىذه المغات تحتاج إلى تقعيد، أي تحتاج إلى الكشؼ عف القواعد التي فكؿ لغة  
تحكـ طريقتيا في إنتاج معانييا، مستندة في ذلؾ، وفي الكثير مف الحاالت إلى ما 

 تقترحو العمـو األخرى مف مفاىيـ ورؤى.

                                                           
37 - Umberto Eco, le signe, éd. Labor, 1984, p :151. 



 
24 

 

فباإلضافة إلى دراستيا لمنسؽ المساني الذي يعد أىـ األنساؽ وأرقاىا، فإف 
يات وسعت مف دائرة اىتماماتيا لتجعؿ مف كؿ األنساؽ التواصمية التي يستعيف السيميائ

بيا اإلنساف في خمؽ حوار مع اآلخر موضوعًا لدراستيا، فجؿ التصنيفات الخاصة 
باألنساؽ السيميائية ال تكتفي بإحصاء العبلمات المشتقة مف المساف، كما ال تكتفي 

ًا ىامًا مف الناحيتيف النظرية والتطبيقية برصد األنساؽ البصرية التي خمقت تراكم
)الصورة في المقاـ األوؿ(، بؿ تدرج ضمف حقؿ دراستيا مجمؿ الصيغ التعبيرية التي 
يستعمميا اإلنساف بشكؿ مباشر أو غير مباشر في حواره مع ذاتو ومع اآلخر، كالشـ 

غي خاص والممس والسمع والذوؽ، فالحواس تنتج صيغًا تعبيرية تتمتع بوضع إببل
 ونظر إلييا دائما باعتبارىا دعامة أساسية في التواصؿ البيإنساني.

ومف ىنا كاف التركيز في السيميائيات عمى طبيعة التدليؿ ال عمى المادة التي 
تشكؿ سندًا لمداللة، فكؿ شيء يمكف أف يعزؿ وينظر إليو باعتباره كيانًا مستقبًل بذاتو 

ى إنتاج معانيو استنادًا إلى عناصره الذاتية، وىذا ويممؾ سياقاتو الخاصة، وقادرًا عم
أمر بالغ الوضوح، فالسميوز مف حيث الطبيعة والجوىر واحدة، إال أنيا، في االشتغاؿ 
والتحقؽ، تختمؼ باختبلؼ الوقائع النصية. فمكونات كؿ واقعة تقود إلى تحديد نوعية 

، كما أف لممسرح والسينما السميوز ونوعية اشتغاليا. فممسرد قواعده ولمشعر قواعده
 والصورة قواعد إلييا تستند مف أجؿ إنتاج دالالتيا.

فيذه التصنيفات المتنوعة ال تعود إلى طبيعة المعاني التي تنتجيا األشكاؿ 
التعبيرية المختمفة، إنيا المنتوج الذي تفرزه اإلكراىات التي يفرضيا نمط بناء كؿ شكؿ 

قبللية آتياف مف السيرورة اإلنتاجية ال مف جوىر تعبيري عمى حده، فالتميز واالست
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الدالالت. فالسيميائيات في جميع ىذه الحاالت ىي بحث في المعنى ال مف حيث 
أصولو وجوىره، بؿ مف حيث انبثاقو عف عمميات بناء نصوص شتى، أي بحث في 

 أصوؿ السميوز وأنماط وجودىا.

مف طبيعة فمسفية، تكتفي بطرح وربما ىذا ما يبرر التمييز بيف سيميائيات عامة 
التصورات العامة التي تمكننا مف المقارنة بيف كؿ األنساؽ المنتجة لمداللة، وبيف 
سيميائيات خاصة تيتـ بالوقائع المخصوصة، فمكؿ لغة سيميائيات تتكفؿ بصياغة 

يحدد ليا نمط وجودىا ونمط « نحو»قواعدىا الخاصة. فيذه المغات تحتكـ إلى 
المقصود بالنحو في جميع ىذه الحاالت ىو مجموعة مف القواعد الخاصة اشتغاليا. و 

باشتغاؿ كؿ نسؽ عمى حدة، وىي قواعد تتضمف في آف واحد ما يعود إلى التركيب 
وما يعود إلى الداللة. فبل يمكف لمصورة مثبًل أف تنتج دالالتيا بنفس الطريقة التي ينتج 

إليو الوقائع المدروسة، ىو الذي يفرض سمطتو بيا السرد داللتو. إف الحقؿ الذي تنتمي 
رغاماتو منتجًا بذلؾ مفاىيمو وأدواتو اإلجرائية الخاصة ، استنادًا إلى ىذا، فإف 38وا 

الموضوع الرئيس لمسيميائيات ىو السيرورة المؤدية إلى إنتاج الداللة، أي ما يطمؽ 
في التصور  والسميوز «Sémiosisالسميوز »عميو في االصطبلح السيميائي 

الداللي الغربي ىي الفعؿ المؤدي إلى إنتاج الدالالت وتداوليا، أي سيرورة يشتغؿ مف 
خبلليا شيء ما باعتباره عبلمة، وىذا التصور الذي يحيؿ عمى السميوز )أو الوظيفة 

باعتبارىا بداية وغاية لكؿ فعؿ سيميائي «( لويس ىالمسميف»السيميائية في اصطبلح 
، فكبلىما نظر «بورس»و« سوسير»لى في تعاليـ المؤسسيف األوليف يجد أصولو األو 

إلى الداللة باعتبارىا سيرورة في الوجود واالشتغاؿ والتداوؿ، فيي ال يمكف أف تكوف 
                                                           

38 - Umberto Eco, Sémiotique et philosophie du langage, éd PUF, 1988, p : 10. 
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معطى سابقًا أو الحقًا لمفعؿ اإلنساني، إنيا الفعؿ ذاتو. فكؿ فعؿ ينتج، لحظة تحققو، 
دىا، إلى العرؼ االجتماعي وتواضع سمسمة مف القيـ الداللية تستند، في وجو 

االستعماؿ، ذلؾ أف التسنيف الثقافي ىو وحده الذي يسمح بفيميا واستيعاب أبعادىا 
المختمفة. وىذا الطابع يجد مبرره األساس في طبيعة الفعؿ ذاتو، فكؿ فعؿ ىو سيرورة 

 مركبة وال يمكف أف يكوف كمية مكتفية بذاتيا.

ًا مف العبلمات، فيذا معناه أف ما يحدد ىويتيا ليس وعميو فأف تكوف السميوز نسيج
مادة أصمية وليس عناصر معزولة بؿ مفيـو العبلقة ذاتو. فالداؿ باعتباره أداة التعرؼ 
األولى ينتج مدلواًل وفؽ عبلقة مبنية عمى ترابط اعتباطي، وىذه العبلقة ىي ما يحدد 

مة ىي وظيفة اختبلفية منبثقة عف فعؿ إنتاج المعاني وتداولو. فالوظيفة األصمية لمعبل
 عبلقة وليست حصيمة لمادة دالة بذاتيا.

وعمى ىذا األساس، فإف المعنى ليس محايثًا لمشيء وال سابقًا عميو، بؿ ىو 
حصيمة ما تضيفو الممارسة اإلنسانية إلى الوجود المادي الذي يميز األشياء، فالعبلمة 

اف شيئًا محؿ شيء آخر، والداللة استنادًا تولد كمما استعمؿ اإلنس« إيكو»كما يقوؿ 
إلى ذلؾ، ىي حصيمة العبلقات الممكنة بيف الشيء الممثؿ وأداة التمثيؿ وما يبرر كؿ 
الحاالت الممكنة الرابطة بيف العناصر المكونة لمسموؾ السيميائي، فالعبلمة عند 

لى حصيمة لعبلقة بيف حدود تعود في أصميا إ« بورس»كما ىي عند « سوسير»
محاولة استيعاب المعطى التجريبي ونقمو إؿ عالـ المفيمة التي يصوغ حدودىا المساف 

 الطبيعي.
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بيف  –شرقًا وغربًا  –وىذا التصور ليس جديدًا، فقد ميز كؿ الذيف اشتغموا بالمغة 
الروابط التوسطية، بيف ما تعطيو الطبيعة )أو البيولوجيا( وبيف األشكاؿ الثقافية 

ة اإلنسانية. فأرسطو يحدد عناصر كؿ حوار في ثبلثة حدود: كبلـ المحددة لمحيا
وأشياء وأفكار. فاألشياء ىي ما تراه حواسنا وما تدركو عقولنا، أما األفكار فيي أداتنا 
لمعرفة األشياء وأما الكبلـ فيو األصوات المتمفصمة في وحدات، وىي ما يخبر عف 

جتمعة دوف أف يكوف ىناؾ رابط يجعؿ األفكار، وال يمكف أف تشتغؿ ىذه العناصر م
منيا كيانًا قادرًا عمى إنتاج داللة تخص عبلقتنا بالكوف الذي يحيط بنا، إف ىذا الرابط 
ىو ما نطمؽ عميو سيرورة التدليؿ )السميوز( التي تجعؿ مف ىذه العناصر عبلمة 

وليس بعيدًا . 39«ذلؾ أف األلفاظ دالة عمى المعاني بتواطؤ ال بالطبع»مكتفية بذاتيا، 
عف ىذا التصور ما نصادفو في البحث المغوي العربي، فقد شاع عندىـ أف األشياء ليا 

 .40وجود في العياف ووجود في األذىاف ووجود في المساف

فاألوؿ داؿ عمى المرجع والثاني يشير إلى المدلوؿ أما الثالث فيو ما نطمؽ عميو 
إلى عبلقات تجمع بيف عنصريف عمى  الداؿ. مف ىنا، فإف السيرورة الداللية تستند

كوف »، أو ىي 41«كوف المفظ بحيث متى أطمؽ فيـ معناه لمعمـ بوضعو»األقؿ، فيي 
الشيء بحالة يمـز مف العمـ بو العمـ بشيء آخر، والشيء األوؿ ىو الداؿ والثاني ىو 

معنى المفظ أف يكوف إذا ارتسـ في الخياؿ »، وعمى ىذا األساس فإف 42«المدلوؿ

                                                           
، 1981ابن رشد، تمخيص كتاب العبارة ألرسطو، حققو الدكتور محمود قاسم، الييئة المصرية العامة لمكتاب،  - 39

 .57ص: 
 .47، ص: 1990الغزالي، معيار المعمم في المنطق، شرحو أحمد شمس الدين، دار الكتب العممية، بيروت،  -40

 .27، ص: 1999محمد غاليم، المعنى والتوافق، مبادئ في تأصيل البحث الداللي العربي، منشورات معيد الدراسات واألبحاث لمتعريب بالرباط،  -41

 .139، ص: 1992الجرجاني، كتاب التعريفات، تحقيق إبراىيم األبياري، دار الكتاب العربي،  - 42
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وع اسـ، ارتسـ في النفس معنى، فتعرؼ النفس أف ىذا المسموع ليذا المفيوـ، مسم
. واالرتساـ ىو اشتقاؽ صورة مف 43«فكمما أورده الحس عمى النفس التفتت إلى معناه

موضوع غير محدد، ويكوف ىذا االشتقاؽ نتيجة سيرورة تقميصية تقصي العناصر 
، بؿ ىو بناء معقد يقـو بو التسنيف الحشوية لتنتج قسمًا، والقسـ ليس معطًا خاماً 

فالعبلمة المسانية ال تربط بيف اسـ وشيء، بؿ تربط بيف صورة »وتختزنو الذاكرة، 
يستدعي التخمص « شجرة»)سوسير( فالحصوؿ عمى مفيـو « سمعية  وتصور ذىني

مف كؿ العناصر الخاصة بيذه الشجرة أو تمؾ، فالثمار ولوف األوراؽ والحجـ ال تشكؿ 
صر مبلئمة الستخراج مدلوؿ ألنيا خاصة بشجرة بعينيا، في حيف أف القوؿ بأف عنا

الشجرة نبات كبير لو جذور ممتدة في األرض وأغصاف عالية في السماء، إشارة إلى 
 عناصر ..... عمى خمؽ القسـ الذي يحتوي عمى كؿ االشجار الممكنة.

ني ال األشياء، فالعالـ وتوضح كؿ السياقات السابقة أف األلفاظ دالة عمى المعا
الخارجي ال يتسرب إلى الذىف إال باعتباره ما يستوجب النقؿ إلى المساف، فغيابو عف 

تحؿ »التعريؼ الذي يعطى لمعبلمة ال يعني نفيًا لوجوده، ولكنو يحولو إلى مفاىيـ 
 «.بورس»بتعبير « محمو

  

                                                           
 .29، محمد غاليم، مرجع سابق، ص: 4ابن سينا، الشفاء، العبارة، ص:  - 43
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إلى الفيـ والتجريد إف األمر، في جميع الحاالت، يتعمؽ ببناء حقؿ إدراكي يقود 
فإف كؿ تعرؼ عمى ما يوجد خارج الذات المدركة ال « بورس»)إيكو(، وفي تصور 

، فيذه السيرورة تربط بيف الموضوع المدرؾ 44يمكف أف يكوف سوى سيرورة افتراضية
ومجمؿ الترسيمات الثقافية السابقة. فنحف نتعرؼ عمى ما يوجد خارجنا ونمنحو اسمًا 

دروس الثقافة، فيي التي منحت ىذا الموضوع موقعًا مجردًا داخؿ  وصفة استنادًا إلى
الذاكرة المسانية، فبل يمكف لمنسخة في ذاتيا أف تكوف سندًا لواقعة إببلغية إف ىي لـ 
تكف أحد التحققات الممكنة لمنموذج. انطبلقًا مف ىذا المعطى، ال ينظر اإلدراؾ إلى 

ذا غاب  النسخة إال باعتبارىا السبيؿ الذي يقود مف جديد إلى إعادة بناء النموذج، وا 
 النموذج معو كؿ إمكانيات فيـ العالـ واستيعاب صوره المتعددة.

وأنا أسير »وىذا ما تؤكده التجربة اإلدراكية العادية، فإذا صادؼ أف الحظت ليبل 
في زقاؽ مظمـ وجود شيء غامض وتساءلت: ما ىذا؟ )وكاف بإمكاني أيضًا أف أقوؿ 

ذا يدؿ ىذا الشيء؟" فاالستعماؿ المساني ىنا يشير إلى ىواجس فمسفية( "عمى ما
سأركز حينيا اىتمامي: أنسؽ بيف المميزات، أحاوؿ استحضار بعض الخطاطات التي 
توفرىا لي التجارب السابقة )أي أضع أماـ النموذج الداللي مجموعة مف المميزات 

مت اآلف: إف األمر يتعمؽ بقطة، فمو الغامضة(، وأشكؿ حقبًل إدراكيًا ممكنًا، لقد في

                                                           
44 - Abduction ستمزماتيا )االفتراض( بورس يميز بينن القياس واالستنباط واالفتراض، و"االفتراض" في الجياز المفيومي الذي يقترحو بورس، ال ينتج معرفة مع كل م

وجود ضمانة موضوعية عمى أنو سيصدق عمى حالة خاصة أو حالة اعتيادية. إن ما يبرر ىذا التكين ىو أنو يشكل  إنو منيجية لمخروج بتكين عام دون»الداللية: 

إن ميمتو ىي أن يقوم فقط بقياس حالة غير معروفة عمى ما تعرفو « األمل الوحيد في تنظيم سموكنا المستقبمي تنظيمًا عقالنياً 
فتراضية تقتضي التعامل مع التجربة التي أواجييا انطالقًا من معرفة السيرورة اال»الذات المؤولة بشكل سابق فـ 

 Peirce : Ecrits sur le«.   سابقة، ويتعمق األمر بالتطبيق الميكانيكي لحالة خاصة عمى مقولة سابقة
signe, p : 188. 
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كاف األمر يتعمؽ بحيواف غريب لـ يسبؽ لي أف رأيتو )وتجيمو الثقافة التي كبرت في 
أحضانيا( فإنني لف أتعرؼ عميو، قد أكوف عنو انطباعات غير دقيقة، قد تتطابؽ مع 

 .45«تسمية خاطئة

التسمية، والتسمية ىي  وفي ىذه الحالة فإف إدراؾ الشيء وتبيف معالمو يترادفاف مع
المدخؿ الرئيس إلى نقؿ العالـ الخارجي مف وضعو األصمي داخؿ طبيعة غير محددة 

داخؿ المساف وداخؿ الذاكرة  46المعالـ، إلى دائرة المفاىيـ المجردة التي تمنحو موقعاً 
اإلنسانية، وىذه الذاكرة ىي وحدىا التي ستقود إلى إنتاج السموؾ السيميائي وتقعيده. 
فالمغة ىي التي تمدنا بكؿ ما نعرفو عف العالـ الخارجي. إف الذاكرة اإلنسانية ىي، في 

 المقاـ األوؿ، ذاكرة لسانية.

مف ىنا يمكف النظر إلى السموؾ السيميائي باعتباره حالة ثقافية تعد نقيضًا لكؿ 
ياية، معطى، طبيعيًا كاف أـ بيولوجيًا. فالعيف مثبًل تبصر وستظؿ تبصر إلى ما ال ن

لكنيا لف تنتج سموكًا رمزيًا أي سيميائيًا، أما عندما تنتج حركة ويدركيا الناس عمى أنيا 
)والغمز ىو اإلشارة بالعيف والحاجب والجفف كما جاء في لساف العرب(، فإنيا « غمز»

ستنزاح عف الفعؿ البيولوجي لكي تدخؿ دائرة الثقافي المسنف اجتماعيًا وحضاريًا، فبل 
غمز بالفعؿ البيولوجي إال مف حيث السند المادي، والداللة كما ىو معروؼ ال عبلقة لم

تكترث لممادة الحاممة ليا، لذا فإف ما يجعؿ مف ىذه الحركة سموكًا سيميائيًا ىو 
 التسنيف الثقافي الذي ينظر إلييا باعتبارىا فعبًل رمزيًا.

                                                           
45 - Umberto Eco, le signe, p : 176. 

46 - A Kibédi Varga, Discours, récit, image, ed Pierce Marda, 1989, p :9. 
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خارج المضاميف التي  وعمى ىذا األساس، ال يمكف أبدًا أف نتصور حدودًا لمحياة
تحيؿ عمييا المغات االجتماعية وعمى رأسيا المساف الطبيعي، فالكممات مثبًل، كما يقوؿ 

ال تعيف شيئًا في العالـ الخارجي، ال يحضر في التجربة اإلنسانية مف خبلؿ « إيكو»
ى أبعاده الممموسة، بؿ ىو موجود مف خبلؿ إحاالتو الثقافية. وىذا ما دفع الكثيريف إل

« الصدؽ»و« الواقعية»إعادة النظر في مفاىيـ سادت لفترة طويمة مف قبيؿ 
، فيذه المفاىيـ لـ تعد ليا قيمة تذكر في فيـ الوقائع «الحقيقة»و« االنعكاس»و

 والكشؼ عف مخزونيا الداللي.

أال يمكف القوؿ إذف، استنادًا إلى ىذا التصور، إف السيميائيات ىي في المقاـ 
لتحويؿ العالـ مف الحالة السديمية واألحادية وانعداـ الشكؿ إلى ما يحدد األوؿ سيرورة 

األشكاؿ المختمفة لئلدراؾ؟ وبعبارة أخرى، أال يمكف أف تكوف السيميائيات، في نياية 
التحميؿ، شكمنة لمعالـ؟ إف كؿ التصورات باختبلؼ منطمقاتيا تتفؽ عمى ىذا التحديد. 

، ىي تحويؿ المتصؿ والبلعضوي والبل متفصؿ والعديـ فالشكمنة، في البدء وفي النياية
الشكؿ إلى موضوعات ثقافية تستمـز النظر إلييا باعتبارىا عصارة الفعؿ اإلنساني 
وآثاره فيما يحيط بنا. فالتعابير التي نصادفيا مرارًا في أدبيات السيميائيات مثؿ 

، تشير إلى جوىر «اإنتاج الدالالت وتداولي»أو « توليد معنى»أو « إعطاء معنى»
( مادة عمياء بكماء ال Continuumالسيرورة السيميائية وأشكاؿ تجمياتيا. فالمتصؿ )

تدؿ، وال تحيؿ عمى أي شيء سوى ذاتيا. والمفصمة وحدىا ىي التي تقود إلى إنتاج 
 الوحدات الداللية، أي ما يخبر عف المادة ويجعميا قابمة لئلببلغ.
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الداللية التي تقود إلى الكشؼ عف المعاني وأنماط وبناء عميو، فإف السيرورة 
وجودىا مف خبلؿ مواد تعبيرية متنوعة ىي ما يشكؿ الموضوع الفعمي والحقيقي 

ال تدؿ ألف ىناؾ طاقة معنوية حدسية مودعة بشكؿ قبمي « شجرة»لمسيميائيات، فكممة 
نتاج معانييا مف في الكممة أو في الشيء الذي تحيؿ عميو، إف ىذه الكممة قادرة عمى إ

خبلؿ سمسمة مف العمميات التي ال تدركيا العيف المحسوسة، وىذه العمميات ىي ما 
ىي مجموعة مف األصوات المنظمة وفؽ بناء « الشجرة»يشكؿ كؿ سيرورة داللية: فػػ 

عرفي، وىذه األصوات تحيؿ بدورىا عمى صورة ذىنية أو مفيوـ خاص بالشجرة، ويعد 
يرورة تقميصية تيـ العناصر المحددة ليوية الشيء في العالـ ىذا المفيـو ثالثا س

الخارجي، ذلؾ أف الشجرة ال تدؿ عمى كياف مخصوص؛ ىذه الشجرة في ىذا المكاف 
وىذا الزماف بالذات وليس غيرىما، بؿ تدؿ عمى نموذج عاـ يحتوي كؿ النسخ الممكنة، 

 وىذا ما يجعؿ مف إمكانية التواصؿ أمرًا واردًا.

الترابط الجدلي بيف أداة التمثيؿ والموضوع الذي يحضر في العبلمة مف  إف ىذا
خبلؿ وجيو المفيومي يستمد قوتو مف طبيعتو االعتباطية، وتعد االعتباطية في ىسياقنا 
ىذا، قانونًا قبؿ أف تكوف فوضى أو تسيبًا، فالذات المتكممة ليست حرة في اختيارىا 

ال يمكف أف يعقؿ إال مف خبلؿ العبلمات، ومف  لمدواؿ مف أجؿ التمثيؿ لعالـ خارجي
التسنيف »بمفيـو آخر ىو « االعتباطية»زاوية نظر سيميائية، بإمكاننا استبداؿ مفيـو 

فما داـ كؿ ما يأتي مف الثقافة معرضًا لبلندثار والتبلشي وسيطويو النسياف ال « الثقافي
رضية ألنيا وليدة توافؽ ال محالة، فإف المضاميف التي تنتجيا الثقافة ىي مضاميف ع

 حصيمة لمعرفة محايثة مصدرىا عالـ آخر غير عالمنا.



 
33 

 

وىذه السيرورة ليست خاصة بالكممات فقط، فاشتغاؿ اإليماءات والطقوس 
وموضوعات العالـ الخارجي يخضع لنفس السيرورة ويتبع نفس القواعد، فيذه الكيانات 

عاني مسبقة وموجودة بشكؿ سابؽ عمى ال تدؿ مف تمقاء نفسيا ألنيا تختزف داخميا م
ظيور السموؾ اإلنساني المتمفصؿ في وحدات دالة، إنيا دالة في حدود وجود ثقافة 
تسند مجمؿ دالالتيا التقريرية واإليحائية عمى حد سواء، وبعبارة أخرى إنيا دالة في 
حدود قدرتنا عمى استحضار الحقؿ الثقافي الذي نسند إليو مف أجؿ الحكـ عمى 

دراكيا.  الظواىر أو تأويؿ الوقائع أو فيـ القيـ وا 

إف انزياح األشياء واإليماءات عف وضعيا األصمي )المادي( ومعانقتيا لعالـ ال 
ينتيي مف الدالالت مثاؿ عمى ىذه السيرورة وتحديد الشتغاليا، فما يصدر عف اليد 

مزىوا بمفاتنو، ال  والرأس والحاجب والمنكبيف واألرجؿ، وما يقولو الجسد وىو يتيادى
الذي يشكؿ مادة ليذه السموكات، بؿ األمر مرتبط بالتسنينات « نوعية المحـ»يعود إلى 

الثقافية المسبقة التي تجعؿ مف الجسد لغة ال تقؿ تعبيرية عف وحدات المساف الطبيعي، 
اإليمائية قد يكوف ليا عمؽ كوني، فاألمر يتعمؽ بتحريؾ اإلنساف »صحيح أف 
مف األبعاد الثبلثة لمفضاء مف أجؿ اإلحالة عمى عواطؼ وأوامر ألعضائو ض

وسيرورات وأفكار، وصحيح أيضًا أف الجسد ىو ذاتو في كؿ مكاف ويخضع باستمرار 
لنفس اإلكراىات الفيزيقية، إال أف األطراؼ المتحركة داخؿ ىذا الجسد واإليماءات 

يست كونية، وتختمؼ مف مجتمع المتولدة عنيا وكذا سجؿ الدالالت التي تستنبط منيا ل
إلى آخر، فخبلفًا لما نعتقده أحيانًا، سيكوف مف الصعب عمى ياباني أف يفيـ السجؿ 

، وفي ىذه الحالة أيضًا يحؽ لنا أف نتحدث عف 47«اإليمائي الصادر عف جسد فرنسي
                                                           

47 - Jean Marie Klinkenberg, précis de sémiotique générale ,éd de Boeck Université, 1996, p : 38. 
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السموؾ السيميائي المتمفصؿ في حركة سيميوزية ليا قواعدىا ومنطقيا، فكؿ ممفوظ 
ي )والممفوظ سمسمة مف اإليماءات المنتظمة داخؿ  نسؽ خاص ومنتج لداللة إيمائ

خاصة( ينتج معانيو الخاصة بو، وأي تغيير يمحؽ بيذا النظاـ سيقود إلى تغيير في 
معاني الممفوظ، وليذا السبب نظر الكثيروف إلى الداللة باعتبارىا وحدات ثقافية 

مف خبلؿ استحضار سياؽ بعينو. منتظمة وفؽ تقاببلت ال يمكف أف تدرؾ إال 
 .48«سؽ المولد لوفالمعنى ال يمكف أف يصبح مرئيًا إال في عبلقتو بالن»

إف ارتكاز التدليؿ عمى شبكة مركبة مف العبلمات معناه أف ما يحدد ىويتو ليس 
مادة أصمية مكتفية بذاتيا، وليس عناصر معزولة عف بعضيا البعض، بؿ مفيـو 
العبلقة ذاتو. فالداؿ يحيؿ عمى المدلوؿ وفؽ عبلقة عرفية )اعتباطية( وتقوـ ىذه 

تيا تمؾ، بإنتاج المعاني وتداوليا وفؽ قواعد خاصة، العبلقة، مف خبلؿ اعتباطي
فالوظيفة األصمية لمعبلمة ىي وظيفة اختبلفية، إنيا نتاج عبلقة وليست حصيمة لمادة 
دالة بذاتيا، إال أف العبلمة ذاتيا في انفصاؿ عف وحدات أكبر ال يمكف أف تكوف 

وف ىناؾ تواصؿ استنادًا ال يمكف أبدًا أف يك»منطمقًا لدراسة أي شيء، وليذا السبب 
كممة،  -إلى عبلمات معزولة، وحتى في الحالة التي نستعمؿ فييا عبلمة معزولة 

فإننا نستند إلى سياؽ. إف العبلمات تنتظـ داخؿ أكواف  –إشارة طرقية، إيماءة يدوية 
ثباتات وأوامر وتساؤالت، وتنتظـ الممفوظات في نصوص أي  السميوز في ممفوظات وا 

ويمكف التأكيد حينيا أنف ال وجود لسيميائيات لمعبلمة دوف سيميائيات في خطاب، 
لمخطاب، إف نظرية لمعبلمة كوحدة معزولة ستكوف عاجزة عمى شرح االستعماؿ 

                                                           
48 - Eliseo Veron, sémiosis de l’idiologie et du pouvoir, in communications 28, 1978, p : 12. 
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الجمالي لمعبلمات، وليذا فإف سيميائيات لمفف يجب أف تكوف بالضرورة سيميائيات 
 .49«لمخطاب والنص

والسياؽ في ىذه الحالة، وفي جميع الحاالت أيضًا، ىو إشارة إلى مفيـو العبلقة 
ذاتو، ولقد أشرنا أعبله إلى أف مفيـو الداللة ذاتو ال يمكف أف يتأسس باعتباره اإلوالية 
التي تمنح لمسموؾ اإلنساني معنى إال استنادًا إلى وجود رابط، أي وجود عبلقة تجعؿ 

ور، فالنفي ليس إلغاء لشيء آخر، بؿ ىو تأكيد لحضور شيء مف الغياب فعبًل لمحض
ما ليس باديًا مف خبلؿ الطرؼ المتحقؽ، فاالنطبلؽ مف الخير إلثبات الشر ليس نفيًا 

أجؿ تنويع  لمخير بقدر ما ىو تأكيد لوجود شبكة عبلئقية يستند إلييا الخطاب مف
 سياقاتو، أي إنتاج مضامينو المتعددة.

يجب النظر إلى التدليؿ باعتباره شبكة كبيرة مف العبلقات،  وعمى ىذا األساس
وتشكؿ ىذه الشبكة، في ذات الوقت، سمسمة مف اإلكراىات المفروضة عمى المعنى، 

انتشاره وربما نمط استيبلكو أيضًا، وكؿ محاولة  فيي ما يحدد شكؿ وجوده وطرؽ
اء ىذه الشبكة لتحديد حجـ المعنى وسمكو يجب أف تمر بالضرورة عبر إعادة بن

العبلئقية )وكؿ قراءة ىي في واقع األمر محاولة إلعادة بناء النص مف خبلؿ إعادة 
 بناء قصديتو( وفؽ سياقات ليست مرئية مف خبلؿ التجمي المباشر لمنص.

نسؽ » مف ىنا فإف المعنى، باعتباره شبكة عبلئقية، يعد األساس الذي ينبني عميو
تبعًا لذلؾ، سوى معنى منتشر يفترض في اإلجراء ولف تكوف السميوز، « العبلمات

                                                           
49 - Umberto Eco : le signe, p : 25. 
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التحميمي أف يقـو بإعادة بناء منطقو الداخمي )لنتصور حالة نص يتطور في اتجاىات 
 متعددة ويقدـ مع ذلؾ إمكانية وصفو وتحديد تخومو(.

 وتمؾ ىي خاتمة رحمتنا مع موضوع السيميائيات ومضمونيا، إف السيميائيات
ليست عممًا لمعبلمات، إنيا دراسة لمتمفصبلت الممكنة لممعنى، فالسميوز ال يمكف أف 
تكوف تدبير الشأف خاصة بعبلمة مفردة، وال عممًا لعبلمات معزولة، إف السيميائيات 
ىي طريقة في رصد المعنى وتحديد بؤره ومظانو، إنيا أيضًا طريقة في الكشؼ عف 

وغنجو، وليذا فالسميوز ليست تعينًا لشيء سابؽ في الوجود وال  حاالت َتَمنُِّعِو َوَداَلِلوِ 
رصدًا لمعنى واحد ووحيد، إنيا عمى العكس مف ذلؾ إنتاج، واإلنتاج معناه الخروج مف 

إلى ما يحيؿ عمى التأويؿ باعتباره سمسمة مف « الموضوعي»الدائرة الضيقة لموصؼ 
 اإلحاالت المتتالية الخالقة لسياقاتيا الخاصة.

إف السيميوز مطاردة لممعنى ال ترحـ، فبقدر ما يتمنع المعنى وبتدلؿ ويزداد غنجو، 
بقدر ما تتشعب مسارات السميوز وتتعقد شبكتيا وتكبر لذتيا ويكبر حجـ التأويؿ 

بتعبير « انزالقات داللية ال حصر ليا وال عد»ويزداد كثافة وتماسكًا ويؤدي إلى 
لؾ، فإف الفائض في المعنى يحوؿ السميوز إلى ، وعمى العكس مف ذ«أمبرتو إيكو»

لعبة قواعدىا معروفة منذ البداية، ففي ىذه الحالة يكوف المعنى واجية مفتوحة ببل 
خبايا وال أسرار، وىذا ما يشكؿ صمب القضايا الخاصة بالداللة وسبؿ الكشؼ عنيا. 

لمعنى وليست لقد كانت خبلصتنا في ىذا المجاؿ أف السيميائيات ىي نظرية خاصة با
مجرد رصد لعبلمات معزولة، وليذا فإف السيميائيات يجب أف تقودنا في كؿ عممية 
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تحميؿ إلى إنتاج معرفة، ال مجرد الوقوؼ عند تحديد مكونات الواقعة المدروسة ورصد 
 تقويماتيا الممكنة.

 :السيميولوجيا: عمم لمعالمات« سوسير» -6

د األوربي، أوؿ مف بشر بعمـ جديد ( في التقمي1913 -1871« )سوسير»يعتبر 
سيأخذ عمى عاتقو دراسة حياة العبلمات داخؿ الحياة االجتماعية مف خبلؿ الكشؼ 

عبر « اإلنساني واالجتماعي»عف قوانيف جديدة تمكننا مف تحميؿ منطقة ىامة مف 
إعادة صياغة حدود ىذه األنساؽ وشكمنتيا، فالمغة باعتبارىا نشاطًا إنسانيًا عامًا 

تجاوز في كيانيا حدود المساف الذي ال يشتغؿ داخميا سوى وسيمة ضمف وسائؿ أخرى ت
األمارات...(، ولف يكوف بمقدورنا،  -الرموز -الطقوس -ال تقؿ أىمية عنو )اإلشارات

ىماؿ أنساؽ  والحالة ىذه، قصر التواصؿ عمى المساف وحده، فذلؾ يعني تجاىؿ وا 
ببلغيا. فالمساف واقعة تتمتع أخرى ليا دور رئيس في إنتاج المضامي ف الداللية وا 

بوضع خاص، فيو أرقى ىذه األنساؽ وأكثرىا أىمية، بؿ يمكف القوؿ إف المساف ىو 
« معطيات حسية ببل نظاـ»األداة الوحيدة التي عبرىا نعقؿ الكوف ونحولو مف مجرد 

 إلى كوف ُيعقؿ مف خبلؿ كيانات أخرى ىي المفاىيـ.

العاـ يكفي أف نستحضر الروابط الممكنة بيف األنساؽ  والستيعاب ىذا المعطى
وموقعيا مف بعضيا البعض لكي ندرؾ أىمية المساف ودوره الرئيس في التواصؿ 
نتاج الدالالت وتنويعيا. فاألنساؽ المكونة  وتنظيـ التجربة وكذا دوره في التصنيؼ وا 

في « بنفنيست»بعضيا  لمغات اإلنسانية ترتبط فيما بينيا بعبلقات بالغة التنوع، حدد
 ثبلث:
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في ىذا « بنفنيست»؛ ويقدـ * عالقة قائمة عمى وجود تناظر بين نسقين أو أكثر
المجاؿ مثاؿ العبلقة التناظرية الموجودة بيف الفكر السكوالئي والعمارة القوطية، وكذلؾ 

 التناظر الموجود بيف الكتابة الصينية وطقوس المجتمع الصيني.

؛ وفي ىذا المجاؿ يمكف استحضار نية فيي من طبيعة توليدية* أما العالقة الثا
حالة األنساؽ الفرعية المحمية التي يستعمميا التواصؿ الحربي أو التجسسي )حالة 

الخاصة بالمكفوفيف، فيذه األبجدية مثبًل مشتقة أصبًل مف « أبجدية براي»المورس( أو 
 بيا.أبجدية المساف واستنادًا إلييا تبني قواعدىا وتركي

؛ فيناؾ * أما العالقة الثالثة، وىي أىم ىذه العالقات، فيي العالقة التأويمية
أنساؽ تؤوؿ اعتمادًا عمى نسؽ آخر، وىذا معناه أف نسقًا ما يصبح أداة لتأويؿ األنساؽ 
األخرى، أي يقوـ بوصفيا وتحديد نمط اشتغاليا ومكوناتيا، وفي ىذا المجاؿ فإف 

األنساؽ فمف خبللو نتعرؼ عمى مكونات األنساؽ األخرى،  المساف يعتبر ىو مؤوؿ كؿ
 50فيو أداتنا في فيـ دالالت اإليماءات وشرح معاني الصورة والموحة والرقص...

وتشير سمسمة العبلقات ىذه مف جية إلى وجود لغات أخرى غير المساف ليا 
قتصار ىذه منطقًا وتركيبيا وطرقيا في إنتاج الدالالت، وتشير مف جية ثانية إلى ا

المغات عمى اشتقاؽ لغة ثانية تشرح نمط اشتغاليا، وىذا ما يدعو إلى ضرورة خمؽ عمـ 
يقـو مف جية، بتحميؿ أنساؽ ليست بالضرورة مف طبيعة لسانية، ويقوـ مف جية ثانية، 
ببلغية يحكميا قاسـ مشترؾ واحد ىو  بتوحيد ىذه األنساؽ ومقاربتيا كأشكاؿ داللية وا 

 سيرورة التدليؿ وأنماطو المتعددة.انضواؤىا ضمف 
                                                           

50 - Emile Benveniste : Problèmes de linguistique générale, 2 éd, Galinard, 1974, pp : 60- 61. 
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تتميز بالتنافر والتعدد والتغير واالختبلؼ مف حالة تمفظ إلى  إال أف ىذه األنساؽ
أخرى، وىي لذلؾ ال يمكف أف تدرؾ وأف تدرس استنادًا إلى خصائصيا الذاتية، فيي 
في حاجة إلى نسؽ يتميز باالستقبللية واالنسجاـ، ولف يكوف ىذا النسؽ سوى المساف، 

 لخالقة والمؤولة لممجتمع كمو.فالمساف ىو أداة الوصؼ والتصنيؼ، بؿ ىو األداة ا

إف المساف أرقى ىذه األنساؽ ألنو يعد مؤوليا ووجييا المفظي، وىو أيضًا المصفاة 
التي عبرىا تحضر ىذه األنساؽ في الذىف، فبل يمكف اإلحاطة بجوىر ىذه األنساؽ 
ومعرفة طرؽ اشتغاليا دوف االستعانة بنسؽ مف طبيعة أخرى يوجد خارجيا، فالمساف 

يستطيع أف يكوف في نفس اآلف أداة لمتواصؿ )فيو أرقى وسيمة لمتواصؿ وتبادؿ  وحده
المعارؼ والخبرات اإلنسانية(، ويشتغؿ كنسؽ يوضح نفسو بنفسو، وىو أيضًا األداة 
الوحيدة لفيـ وتأويؿ األنساؽ األخرى، فبل يمكف الحديث عف الموسيقى مف خبلؿ 

كما ال يمكف شرح الصورة بالصورة، وال  خطاب مشتؽ مف النوتات الموسيقية، تماماً 
فيـ الموحة مف خبلؿ خطاب آخر غير خطاب الكممات المؤولة لعناصر الموحة، إف 
تحديد عناصر التدليؿ وميكانيزماتو يمر بالضرورة عبر ما يقدمو المساف مف أشكاؿ 

 لمتقطيع والتنسيؽ والتداوؿ.

لمكوف وألنماط وجوده، فبل يمكف إف المساف في المقاـ الثاني ىو المضموف الرئيس 
معرفة أي شيء دوف االستعانة بعبلمات المساف، ذلؾ أف العالـ بكؿ موجوداتو يحضر 
في الذىف عمى شكؿ مضموف لساني، فأشياؤه وتجاربو توزع وتصنؼ مف خبلؿ 
المفاىيـ وطرؽ التقطيع التي يوفرىا المساف، فنحف ال يمكف أف ندرؾ ىذا العالـ وال أف 
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العنو أي شيء إال عبر الكممات وكؿ ما يسمح بو نظاـ المساف، فالمساف أداة نعرؼ 
 لمتعييف وأداة لمتصنيؼ وأداة لمتقطيع المفيومي.

إف موقع المساف ىذا ىو الذي يجعؿ منو بوابة رئيسة نحو فيـ مناطؽ جديدة مف 
ه األنساؽ اإلنساني واالجتماعي وتحديد أنماط التدليؿ والتواصؿ داخميا. لقد كانت ىذ

نتاج أشكاؿ شتى مف ‘في حاجة إلى شكمنة خاصة تمنحيا وجودًا مستقبًل وتمكنيا مف 
الدالالت الخفية والصريحة، إال أف ىذه الشكمنة ما كاف ليا أف تتـ قبؿ معرفة القوانيف 
التي تحكـ اشتغاؿ المساف، فيذه القوانيف ىي ذاتيا التي يجب أف تطبؽ عمى األنساؽ 

ًا لخمؽ عمـ يقوـ بدراسة مجمؿ األنساؽ الدالة التي تحكـ الوجود اإلنساني األخرى تمييد
في كميتو، فيذه األنساؽ، مثميا مثؿ المساف، ىي أنساؽ دالة وخاضعة لمجمؿ 
التسنينات االجتماعية التي تحكـ إنتاج الداللة وتداوليا، وىي أيضًا قادرة عمى أف 

ا وصيانتيا، وىي في النياية جزء مف تشكؿ عناصر لمتواصؿ ونقؿ المعرفة وتخزيني
تجربة إنسانية تتميز بالشمولية وموزعة عمى مناطؽ لمتدليؿ والتواصؿ، ويمكف القوؿ 

 إجمااًل إف ىذه الوقائع تتميز بما يمي:

إنيا شبيية بالمساف، ويمكف بالتالي دراستيا انطبلقًا مف القوانيف التي سيتـ  -1
 الحصوؿ عمييا بعد دراستنا لمساف.

إف ىذه الوقائع ىي وقائع دالة أي حاضنة لقيـ إنسانية، فيي ولدت ونمت  -2
وتبمورت داخؿ الممارسة اإلنسانية، وعمى ىذا األساس فإف دالالتيا ووظائفيا وأشكاؿ 
تداوليا ال تدرؾ إال مف خبلؿ الممارسة، فقصديتيا ووظيفتيا وصيغ وجودىا محكومة 

 بمنطؽ الفعؿ المسؤوؿ عمى وجودىا.
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إف ىذه الوقائع تدرؾ مف خبلؿ موقعيا داخؿ نسؽ ما، وبعبارة أخرى فإف  -3
الواقعة الواحدة تفتقر إلى الثبات واالستقرار واالستمرار في الوجود إذا لـ تتحدد كعنصر 
داخؿ نسؽ ما. فما يمنحيا القدرة عمى التدليؿ ليس عناصرىا الذاتية بؿ قدرتيا عمى 

ا بذلؾ شبيية بوحدات المساف التي تتحدد وظيفتيا االنضواء داخؿ ىذا النسؽ، إني
 األساس في كونيا مف طبيعة اختبلفية.

الذي جعؿ مف السيميائيات مادة أصمية لمقاربة « بورس»وعمى عكس تصور 
مجمؿ األنساؽ المكونة لمتجربة اإلنسانية، مستعينًا في ذلؾ بالفينومينولوجيا والمنطؽ 

امو األساس في محاولة تحديد كنو المساف حصر اىتم« سوسير»والتأويؿ، فإف 
والكشؼ عف قوانينو ألف قوانيف المساف في اعتقاده ىي نفسيا التي يجب أف تقود إلى 
معرفة قوانيف األنساؽ األخرى، فتأسيس السيميولوجيا كعمـ مستقؿ ال يمكف أف يتـ قبؿ 

لسيميولوجيا تأسيس المسانيات كدرس مستقؿ ومكتؼ بنفسو. ولعؿ ىذا ما يفسر كوف ا
إال بشكؿ « دروس في المسانيات العامة»ال ترد في كتابو الذي نشره تبلمذتو بعد وفاتو 

عرضي، في صيغة استقبالية غير محددة المبلمح والمضموف، فيي عمـ مستقبمي، 
سيتـ تأسيسو ليكوف حاضنًا لكؿ األنساؽ الدالة األخرى، وسيكوف مف الشمولية 

يات لف تشكؿ داخمو سوى جزء بسيط أو فرع مف فروعو واالتساع لدرجة أف المسان
الكثيرة، ولف يكوف المساف، تبعًا لذلؾ، سوى نسؽ عادي ال يختمؼ في شيء عف 
األنساؽ األخرى، عمى الرغـ مف أف قوانيف ىذا العمـ الجديد ومفاىيمو وطرؽ عممو 

برى التي سيعمؿ ستكوف مستعارة مف المسانيات في المقاـ األوؿ، وتمؾ ىي المفارقة الك
الذي قمب المعادلة « روالف بارت»التاريخ الحقًا عمى دحضيا وتفنيدىا )لنتذكر موقؼ 
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وجعؿ مف المسانيات عممًا أشمؿ مف السيميولوجيا وال تشكؿ ىذه سوى جزء مف 
 المسانيات(.

إف المساف نسؽ مف »يشير سوسير إلى ىذا العمـ في معرض تعريفو لمساف قائبًل: 
لمعبرة عف أفكار، وىـو بذلؾ شبيو بأبجدية الصـ والبكـ وبالطقوس الرمزية العبلمات ا

وبأشكاؿ اآلداب واإلشارات العسكرية، إال أنو يعد أرقى ىذه األنساؽ، مف ىنا تأتي 
إمكانية البحث عف عمـ يقـو بدراسة ىذه العبلمات داخؿ الحياة االجتماعية ويمكف أف 

وستكوف ميمتو ىي التعرؼ عمى كنو ىذه  نطمؽ عمى ىذا العمـ السيميولوجيا،
العبلمات وعمى القوانيف التي تحكميا، وبما أف ىذا العمـ لـ يوجد بعد، فإننا ال نستطيع 
التنبؤ ال بجوىره وال بالشكؿ الذي سيتخذه. إننا نسجؿ فقط حقو في الوجود، ولف تكوف 

سيتـ الكشؼ عنيا عمى المسانيات سوى جزء مف ىذا العمـ العاـ، وستطبؽ قوانينو التي 
 .51«المسانيات

إف وصؼ المساف بأنو أرقى شكؿ داخؿ مجموع العبلمات المغطية لمجسـ 
االجتماعي، وكميا تشكؿ أدوات لمتواصؿ، يجعؿ مف تحديد ىوية ىذا المساف وتحديد 
موضوعو وعناصر تشكمو مدخبًل أساسًا لفيـ كنو العبلمات غير المسانية، مف ىنا 

ء عند سوسير فمكي يحدد مفيومو لمعبلمة انطمؽ مف تحديد صاـر كانت نقطة البد
ودقيؽ لمساف، فقوانينو لف يتـ الكشؼ عنيا قبؿ تعريفو وتحديد طبيعتو وطبيعة الوحدات 
المكونة لو. فالمساف باعتباره نسقًا مستقبًل يتميز باالنسجاـ والوحدة، ىو أكثر األنساؽ 

تؽ منو قوانيف وقواعد سيمة التعميـ والتداوؿ، إنو قابمية لموصؼ، وأكثرىا قابمية ألف تش

                                                           
51 - F. De Saussure : cours de linguistique générale, éd payothèque, 1979, p : 33. 
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ليس جوىرًا، فيو نسؽ شكمي يتكوف مف عبلمات مف طبيعة خاصة، وكما يتضح مف 
التعريؼ الذي يقدمو سوسير لمسانيات ولمسميولوجيا معًا، فإف ىذيف النشاطيف 

إلى المعرفييف متداخبلف ومتشابكاف لدرجة أف السميولوجيا لكي تتأسس في حاجة 
المعرفة المسانية، وعندما تتأسس ىذه السميولوجيا، فإف قوانينيا الجدية ىي ما سيطبؽ 

 عمى المسانيات. فما ىي طبيعة المساف، وما ىي طبيعة الوحدات المكونة لو؟

الفكرة البسيطة والساذجة القائمة بأف المساف مدونة، أي أنو « سوسير»لقد رفض 
ي تتناسب وواقع األشياء في العالـ الخارجي، وكاف يتكوف مف مجموعة مف الكممات الت

مف الطبيعي إذا أف يرفض أف تكوف ىذه الكممات مجرد ظؿ لؤلشياء، إف المساف ال 
يعكس الواقع وال ينسخو، إنو يقدـ مفصمة مزدوجة لو: إف التقطيع الصوتي، باإلضافة 

شياء داخمو عمى شكؿ إلى طبيعتو الفزيولوجية المادية، يشكؿ تمثيبًل رمزيًا تحضر األ
رموز صوتية محددة لتواضع تمثيمي جماعي لمكوف، وفي اآلف نفسو، فإف المفيوـ الذي 
تحضر عبره االشياء إلى المغة ليس مادة بؿ تصورًا نفسيًا ثـ الحصوؿ عميو عبر 
سيرورة ترميزية بالغة التعقيد. وفي الحالتيف معًا، فإف ما يأتي إلى المساف ليحتمي بو 

شياء قابمة لممعاينة والضبط بؿ صور شتى تكشؼ عف عمؽ تجربة اإلنساف مع ليس أ
أف يجعؿ مف الكممات رىائف عند األشياء، كما رفض « سوسير»األشياء، وليذا رفض 

 أف تكوف األشياء جواىر وضعت سرًا في الكممات، ويعمؿ ذلؾ بسببيف عمى األقؿ:

ف األفكار سابقة في الوجود عمى إف القوؿ بأف المساف مدونة معناه القوؿ بأ» -1
الكممات، والحاؿ أف ال شيء واضح قبؿ ظيور المساف: وال شيء يمكف أف يدرؾ خارج 
ما تسمح بو العبلمات، إف ذاكرة العالـ ليست مضمونًا فكريًا يوجد خارج أي لساف إنو 
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مضموف مف طبيعة لسانية، وعبر وحدات المساف تتوضح األفكار وتصنؼ التجارب 
ؾ األشياء وتوزع، فالعبلمة ليست غبلفًا تسنده الصدفة إلى الفكر، بؿ ىي عضوه وتدر 

الضروري واألساس، فيي ال تستخدـ مف أجؿ إببلغ فكر معطى بشكؿ جاىز، بؿ ىي 
األداة التي مف خبللو يتخذ الفكر شكبًل ويخرج لموجود، ومف خبلليا فقط يكتسب كامؿ 

 .52«معناه

ونة معناه القوؿ إف العبلقة بيف الكممات وبيف العالـ إف القوؿ بأف المساف مد» -2
الخارجي عبلقة في غاية البساطة، والحاؿ أف األمر عمى خبلؼ ذلؾ، فتشكؿ الداؿ 
وكذا تشكؿ المدلوؿ خاضعاف لسيرورة بالغة التعقيد والتركيب، فإذا كانت الدواؿ ىي 

ريديًا في التجربة مف صنع التواضع والتعارؼ، فإف المدلوالت تستدعي تحكمًا تج
خضاعيا لعممية تقميص تقود إلى  عمى « اإلمساؾ بالجوىر القابؿ لمتعميـ»الواقعية وا 

 ، إنو تحديد لمقانوف الذي يجب أف يحكـ وقائع التدليؿ استقبااًل.53««سابير»حد تعبير 

كراىات يجب  إف المساف مف طبيعة أخرى، لذا فإنو يخضع لقوانيف وقواعد وا 
يا وتحديد انعكاساتيا عمى األنساؽ األخرى، وبيذا فيو ال يمكف أف معرفتيا وتصنيف

يكوف فقط أداة خاضعة في الوجود وفي االشتغاؿ لعرضية التجربة الواقعية وتحوالتيا 
الدائمة. مف ىنا فإنو، وعمى الرغـ مف استجابتو الدائمة لحاجيات التجربة الواقعية، 

خارج الفرد وخارج أىوائو، لذا رأى منفصؿ عنيا وفاعؿ فييا أيضًا. إنو يوجد 

                                                           
52 - Ernest Cassirer, la philosophie des formes symboliques, 1, le langage, éd Minuit, 1972, p :27. 

53 - E Sapir : le langage, éd payot, 1970, p : 16. 
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، شبيية بباقي المؤسسات األخرى التي 54في المساف مؤسسة اجتماعية« سوسير»
 خمقيا المجتمع ليودعيا قيمو وأخبلقو وفكره وحضارتو.

ومع ذلؾ فإف ىذه المؤسسة مف طبيعة مختمفة، فالمساف ليس نتاج قرار فردي أو 
سات المجتمع األخرى، إنو وليد سيرورة حتى قرار جماعي كما ىو الشأف مع مؤس

اجتماعية يصعب تحديد بدايتيا كما ال يمكف تصور نيايتيا، إنو يوجد خارج الذات 
المتكممة وخارج إرادتيا في الرفض أو القبوؿ، وخارج قدرتيا عمى تغييره أو تبديمو. إنو 

ستدعي خضوع الذات نتيجة تعاقد اجتماعي، والتعاقد ال يمكف مناقشتو عقميًا، لذا فإنو ي
 المتكممة خضوعًا كميًا.

إف ىذا التحديد القاضي بإقصاء الذات المتكممة مف فعؿ المساف، والقذؼ بيا إلى 
عالـ الكبلـ معناه البحث عف موقع العبلمة داخؿ المساف ال خارجو، وىو أيضًا ما 

ومترابطيف في بيف نشاطيف مختمفيف في االشتغاؿ « سوسير»يفسر التمييز الذي يقيمو 
الوجود، فبل يمكف ألحدىما أف يوجد دوف اآلخر ويتعمؽ األمر بإحدى الثنائيات 

 الشييرة: المساف/ الكبلـ.

فالمساف يمكف النظر إليو باعتباره نسقًا مف العبلمات الموجودة خارج إرادة الذات 
ليس فعبًل  المتكممة، فيو نتاج لما يسجمو الفرد سمبيًا، وعمى ىذا األساس فإف المساف

ولكنو ذلؾ المخزوف مف الكممات والقواعد السابقة في الوجود عمى الفرد، وىذا ما يجعمو 

                                                           
54 - F. De Saussure : cours de linguistique générale, p : 25. 
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موضوعًا لمدرس، فنحف ال نتكمـ المغات الميتة، ولكننا عمى الرغـ مف ذلؾ، نستطيع 
عادة رسـ ميكانيزماتيا  .55دراستيا وا 

و مؤسسة اجتماعية استنادًا إلى ىذا، يمكف القوؿ إف المساف ىو في اآلف نفسن
ونسؽ لمقيـ، فيو باعتباره مؤسسة ال عبلقة لو بالفعؿ الفردي، إنو تعاقد اجتماعي ال 
حوؿ لمفرد أمامو وال قوة، وىو باعتباره نسقًا مف القيـ يتكوف مف عناصر تشتغؿ في 
اآلف نفسو باعتبارىا ما يحؿ محؿ شيء ما، وباعتبار عبلقة بعضيا ببعض، وىذا مف 

إلى تشبيو العبلمة المسانية بالقطعة النقدية التي تسمح لنا، مف جية، « رسوسي»دفع 
 .56باقتناء بضائع ما، وتسمح لنا بتحديد قيمتيا داخؿ النظاـ النقدي الذي تنتمي إليو

وبناء عميو، فإف جوىر المساف يوجد خارج طابعو الصوتي، لذا فيو شكؿ وليس 
لى قدرتو عمى مادة، أما الكبلـ فيو عمى النقيض مف ذلؾ  فردي، إنو يعود إلى الفرد وا 

تحويؿ النسؽ إلى إجراء، وتحويؿ الثابت إلى متغير، وتحويؿ العبلمة المفردة إلى 
خطاب، إف فعؿ الكبلـ يتـ مف خبلؿ دخوؿ ذات الخطاب باعتبارىا ما يسّرب اإلجراء 

طمؽ مف وما يحدث الفعؿ وما ينظـ ويرتب ويخمؽ السياقات والمقامات، إنو تحوؿ م
الجماعي والعاـ والمجرد إلى الفردي والخاص والمحسوس، وألنو أداء فردي، فيو يشير 
إلى قدرة الفرد عمى تحويؿ المساف مف نسؽ مجرد إلى كياف مرئي مف خبلؿ أفعاؿ 

 أف ىذه الفردية يمكف اإلمساؾ بيا مف خبلؿ:« سوسير»تحيينية، ويرى 

                                                           
 .31سوسير، نفس المرجع السابق، ص:  - 55

 .166سوسير، ص:  - 56
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المتكممة استعماؿ سنف المساف لمتعبير التأليؼ الذي مف خبللو تستطيع الذات  - أ
 عف أفكارىا.

 .57الميكانيزمات النفسية والفيزيولوجية التي تسمح بإخراج ىذه الػتأليفات - ب

ومع ذلؾ فإف الفردية ال تعني أف الذات المتكممة حرة في استعماليا لعناصر 
دمو المساف وفؽ أىوائيا الخاصة، إنيا عمى العكس مف ذلؾ محاصرة بقوتيف: ما يق

رغامات تحد مف حركة التأليؼ وحريتو، وىي ثانيًا  المساف مف قواعد وضوابط وا 
محاصرة باإلكراىات ذات الطابع االجتماعي والديني واألخبلقي، التي عمى الرغـ مف 
وجودىا خارج المساف، فإنيا تمارس ضغوطًا عمى الذات المتكممة وتفرض عمييا انتقاء 

 المقامات والسياقات المتنوعة. وتركيبًا لموحدات وفؽ مقتضيات

إف التمييز بيف المساف والكبلـ ىو المدخؿ الرئيس نحو تحديد ثنائية أخرى محددة 
لمموضوع المساني، ويتعمؽ األمر بالفصؿ بيف محوريف يشيراف إلى نشاطيف ذىنييف 
مختمفيف: المحو األوؿ يطمؽ عميو محور العبلقات الترابطية، وىو ما اصطمح عميو 

بعد بمحور االستبداؿ )أو محور االختيار(، والمحور الثاني يطمؽ عميو محور  فيما
العبلقات المركبية أو محور التوزيع، فالعبلقات التي تجمع بيف الحدود المسانية 
)العبلمات( تتطور في اتجاىيف، وكؿ اتجاه يثير حولو مجموعة مف القيـ، ويقوـ 

عمى حدة، فالكممات تقوـ داخؿ  التقابؿ بينيما بالكشؼ عف مضموف كؿ محور

                                                           
 .31سوسير، ص:  - 57
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الخطاب بنسج سمسمة مف العبلقات المنبثقة عف الطابع الخطي لمساف الذي يستبعد 
 .58إمكانية النطؽ بعنصريف في آف واحد

بالعبلقات المركبية، « سوسير»إف ىذا الترابط بيف الوحدات ىو ما يطمؽ عميو 
كبلمية، إنو يشير إلى والمركب ىو تأليؼ لمجموعة مف العبلمات داخؿ سمسمة 

عبلقات تتـ في الحضور، وتشير إلى نظاـ التتابع الخطي لموحدات المسانية، مثاؿ ذلؾ 
، فالعبلقة الموجودة بيف مجمؿ العناصر المكونة «ذىبت إلى المدرسة»الجممة التالية: 

 لمجممة ىي عبلقات تجاورية تجعؿ مف التدليؿ يتبع سيرًا خطيًا يقود مف أوؿ كممة إلى
آخر كممة داخؿ السمسمة المنطوقة أو المكتوبة، فكؿ كممة داخؿ ىذه السمسمة تستمد 
قيمتيا مف الكممة السابقة عمييا ومف الكممة البلحقة ليا. وتشكؿ ىذه الوحدات سمسمة 

، وىذا ما يسمح بتقطيعيا إلى كيانات منفصمة، «واقعية»كبلمية تشير إلى عبلقات 
وع مف العبلقات أقرب إلى الكبلـ منو إلى المساف، فالكبلـ األمر الذي يجعؿ مف ىذا الن

ىو بؤرة البرىنة عميو، ومف جية ثانية، فإف الكممات خارج الخطاب ترتبط فيما بينيا، 
عمى مستوى الذاكرة، بقواسـ مشتركة يتـ عبرىا تكويف مجموعات تحكميا عبلقات 

 .59متنوعة

 -معمـ –تعمـ  -الداللية إلى: عمـوىكذا فإف كممة مثؿ: تعميـ تشير مف الناحية 
معمومات. ويمكف كذلؾ أف تشير مف زاوية التشابو الصوتي إلى: تسميـ  –تعاليـ 

وتجريـ وتقزيـ. وعمى عكس وحدات المحور السابؽ، فإف الوحدات المنتمية إلى المحور 
 ، فكؿ وحدة تشكؿ نقطة مركزية«الغياب»الثاني مرتبطة فيما بينيا بعبلقات تتـ في 

                                                           
 .170سوسير، المرجع نفسو، ص:  - 58

 .171ص:  سوسير، المرجع نفسو، - 59
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تمتؼ حوليا مجموعة مف الوحدات القابمة لمتحقؽ مع أدنى تنشيط لمذاكرة أو الرغبة في 
 تغيير السجؿ الداللي، إف المبدأ الذي يحكميا ىو التصنيؼ.

بدأت مع التعريؼ الذي « سوسير»ويمكف القوؿ إف آلية تجديد الفكر المغوي عند 
كما فعؿ مف قبؿ مع المساف  يخص بو العبلمة ولوظيفتيا وموقعيا ومكوناتيا، تماماً 

الذي اعتبره ميدًا ليذه العبلمات، فوظيفة العبلمة وظيفة اختبلفية، وبعبارة أخرى، فإف 
العبلمة ال تممؾ معنى، إنيا تممؾ استعمااًل، واالستعماؿ ىو صيغة أخرى لمقوؿ إف 

نا، وفي المعنى موجود في االستعماؿ ال في الوحدات المسانية المعزولة، واالستعماؿ ى
جميع الحاالت أيضًا، يحيؿ عمى نسؽ، والنسؽ كياف غير مرئي، ولكنو يعد البؤرة التي 

 يتـ عبرىا التدليؿ والتواصؿ.

إف أىـ ما يميز العبلمة ىو  طابعيا المزدوج: فيي صوت ومعنى، حامؿ 
ومحموؿ، قيمة في ذاتيا وقيمة في عبلقتيا بما تحؿ محمو، إنيا وحدة نفسية بوجييف 

قي االرتباط بعضيما ببعض، ويستدعي أحدىما اآلخر، إف الرابط بيف العنصريف وثي
، فالعبلمة ال تربط بيف اسـ وشيء، بؿ تربط بيف صورة سمعية 60ىو ما يشكؿ العبلمة

وتصور ذىني، ومف ىنا يكوف الحداف المذاف تستدعييما العبلمة مف طبيعة نفسية 
لؤلداة الحاممة والمدلوؿ لممضموف، إف عمى التوالي: الداؿ « سوسير»يطمؽ عمييما 

 الموقع األصمي لمعبلمة ىو المساف، ووظيفتيا االساسية وظيفة اختبلفية.

صورة سمعية مشتقة مف كياف صوتي، أو ىو تمثيؿ « سوسير»إف الداؿ عند 
طباعي )في حاؿ وجود كتابة( إنو متوالية مف األصوات أراد ليا االستعماؿ الجماعي 

                                                           
 .99سوسير، المرجع نفسو، ص:  - 60



 
50 

 

قد ال ُتعرؼ لو بداية، أف تكوف كيانًا يحؿ محا شيء آخر، ويتميز ىذا الناتج عف تعا
 الكياف بػػ :

أنو نفسي وليس مادي، فنحف ال نحتاج إلى استحضار الجزء المادي في  -أ
تعريفو. مف ىنا فإنو البصمة النفسية التي تمتقطيا أذف المتمقي، أو يقـو بتشكيميا فـ 

تحدث إلى أنفسنا أو نستظير مسرحية أو قصيدة الباث إنو نفسي، فنحف نستطيع أف ن
 .61شعرية دوف تحريؾ الشفاه

إنو مفروض وليس حرًا، فالذات المتكممة ال تستشار في أمره، ومف تـ ال  -ب
تستطيع ال تبديمو وال تغييره، فيو نتيجة عرؼ، وسمطة العرؼ أقوى وأعمؽ مف سمطة 

بدالو بآخر ألنو ينفمت مف إرادتنا ومف القانوف فالداؿ الذي يختاره المساف ال يمكف است
 قدرتنا عمى إحبللو محؿ عنصر آخر.

أما المدلوؿ فيو التصور الذىني الذي نممكو عف شيء ما في العالـ الخارجي، إنو 
ليس الشيء وال يمكف أف يكونو، إنو الصورة المجردة التي يمنحيا المساف إلى الشيء 

في الذىف مف خبلؿ ماديتو، إنو يأتي إليو  عبر التعييف والتسمية. فالشيء ال يحضر
مف خبلؿ بنية شكمية تعد تكثيفًا لمجموعة مف الخصائص التي تمكننا مف استحضار 

لـ يكف واضحًا بما فيو الكفاية « سوسير»ىذا الشيء وفؽ سياقات متعددة، ورغـ أف 
يس شيئًا وال في تعريفو لممدلوؿ، فإنو مع ذلؾ كاف قطعيًا في تحديد جوىره، فالمدلوؿ ل

يعيف مرجعًا، إنو يكتفي باإلحالة عمى قسـ مف األشياء وفؽ سيرورة تقميصية تقود إلى 
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تجريد الظاىرة وتحويميا مف الممموس إلى المجرد، وعمى ىذا االساس اعتبره 
 ، شأنو في ذلؾ شأف الداؿ كيانًا نفسيًا.«سوسير»

وؿ، ىي مف طبيعة أف العبلقة الرابطة بيف الداؿ والمدل« سوسير»ويؤكد 
اعتباطية، واالعتباطية في مفيوميا األدنى ىي غياب منطؽ عقمي يحكـ اإلحالة مف 
داؿ إلى مدلوؿ، فبل وجود لعناصر داخؿ الداؿ تجعمؾ تنتقؿ آليًا إلى المدلوؿ، فالرابط 
بيف ىذيف الكيانيف يخضع لمتواضع والعرؼ والتعاقد، فاختيار األصوات ال تفرضو 

نى، ففكرة /أخت/ ال تربطيا أية عبلقة داخمية مع المتوالية الصوتية /أ مقتضيات المع
خ ت/ التي تعتبر دااًل ليا، فباإلمكاف التمثيؿ ليا بأية متوالية صوتية أخرى. فبل شيء 

 .62سوى قوة العرؼ مف إسناد ىذه المتوالية الصوتية إلى ىذا التصور الذىني -يمنع 

قصى إلى الطابع الثقافي الذي يحكـ الظواىر وتشير االعتباطية في مفيوميا األ
المكونة لمتجربة اإلنسانية في كميتيا، فإذا كانت الثقافة ىي نقيض الطبيعة، فإف 
االعتباطية ىي طريقة أخرى لمقوؿ إف التسمية والتعييف والتصنيؼ ىي إضافات الثقافة 

 إلى ما منحتو الطبيعة لمكوف اإلنساني.

اصًا بالعبلمات المسانية فحسب، بؿ ىو مبدأ واسع إف مبدأ االعتباطية ليس خ
يمكف أف يشمؿ مجموع الظواىر االجتماعية، فيذه الظواىر ىي أيضًا، وليدة تعاقد 
انبثؽ عف الممارسة اإلنسانية، إف األمر يتعمؽ بظواىر ثقافية ال بمعطيات طبيعية، 

ويمكف أف  ومف ىنا، فإف ما يصدؽ عمى المساف يصدؽ عمى ىذه الظواىر أيضًا،
يشكؿ قاعدة لتعريفيا وتصنيفيا، فكؿ وسائؿ التعبير المتداولة داخؿ مجتمع ما تستند 
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مبدئيًا إلى عادة جماعية أو إلى عرؼ. فأشكاؿ اآلداب مثبًل التي تممؾ نوعًا مف 
التعبيرية الطبيعية )مثاؿ الصيني الذي يحيي امبراطوره باالنحناء تسع مرات( ىي في 

مة بقاعدة، وىذه القاعدة ىي التي تفرض استعماليا ال قيمتيا واقع األمر محكو 
 .63الجوىرية

وبناء عميو، فإف الظواىر غير المسانية، مثميا مثؿ الظواىر المسانية، ىي مف 
 طبيعة اعتباطية، ويجب بالتالي التعامؿ معيا بنفس القواعد التي تحكـ المساف.

في بناء صرحو النظري،  «سوسير»تمؾ بعض المبادئ األساس التي اعتمدىا 
وىي نفسيا التي ستقوده إلى الدعوة إلى صياغة حدود عمـ آخر ستكوف ميمتو ىذه 
المرة ىي دراسة الوقائع غير المسانية، فالتجربة اإلنسانية تعبر عف نفسيا مف خبلؿ 
نتاج الدالالت، ومف ثـ فيي  مجموعة مف الوقائع التي تعد لغات تستخدـ لمتواصؿ وا 

س القواعد والقوانيف، ومحكومة ىي األخرى بنفس المبدأ، فيي اعتباطية في خاضعة لنف
ذا كانت  جوىرىا ودالالتيا آتية مف العرؼ االجتماعي ال مف المادة المشكمة ليا. وا 

السميولوجية وقفت عند ىذا الحد، فإف اليزة العنيفة التي أحدثيا « سوسير»مجيودات 
مسانية، سيمتمد صداىا إلى عموـ مجاورة وجدت نموذجو المعرفي في تناوؿ الوقائع ال
 في ىذا النموذج ضالتيا المنشودة.
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 :السيميائيات نظرية في التأويل«: بورس» -7

تصوره الجديد لمسانيات « سوسير»في نفس الفترة التاريخية التي كاف يصوغ فييا 
السيميائي ويداعبو حمـ في تأسيس عمـ جديد أطمؽ عميو السميولوجيا، كاف الفيمسوؼ و 

( ينحت، انطبلقًا مف أسس 1914 -1839« )شارل سندرس بورس»األمريكي 
ابستمولوجية مغايرة، تصورًا آخر ليذا العمـ سيسميو السيميائيات. فالسيميائيات عنده ال 
تنفصؿ مف جية عف المنطؽ باعتباره القواعد األساسية لمتفكير والحصوؿ عمى 

ية ثانية عف الفينومينولوجيا باعتبارىا منطمقًا صمبًا الدالالت المتنوعة وال تنفصؿ مف ج
 لتحديد اإلدراؾ وسيروراتو ولحظاتو.

فيي باعتبارىا تبحث في األصوؿ األولية النبثاؽ المعنى مف الفعؿ اإلنساني 
تقتضي في تصوره، النظر إلييا باعتبارىا طرقًا استداللية يتـ بموجبيا الحصوؿ عمى 

إلى تعريؼ السيميائيات باعتبارىا منطقًا، « بورس»ما يدفع  الدالالت وتداوليا، وىذا
فالمنطؽ في معناه العاـ، ليس سوى تسمية أخرى لمسيميائيات، تمؾ النظرية شبو 

. وبيذا المعنى يمكف تصنيؼ الدالالت التي تشكؿ 64الضرورية والشكمية لمعبلمات
أو حصيمة لسيرورة  غاية مف غايات التأويؿ، إما باعتبارىا حصيمة سيرورة قياسية

استداللية أو ىي نتاج لسيرورة افتراضية. فالمؤوؿ النيائي، باعتباره ما يغمؽ سمسمة 
 التأويبلت ويضع ليا حدًا، ال يمكف أف يخرج عف ىذه الحاالت الثبلث.

ومف جية ثانية، فإف السيميائيات مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بعمميات اإلدراؾ التي تقود 
لى الخروج مف ذاتو لينتشي بيا داخؿ عالـ مصنوع مف ماديات يجيؿ الكائف البشري إ

                                                           
64 - C.S Peirce : Ecrits sur le signe, éd seuil, 1978, p : 120. 
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رؤية فينومينولوجية لئلدراؾ تجعؿ « بورس»عنيا كؿ شيء، وفي ىذا المجاؿ يقترح 
 مف كؿ األفعاؿ الصادرة عف اإلنساف سيرورة بالغة التركيب والتداخؿ.

 :األسس الفمسفية

ة ضمف نظريات أخرى تكمف ليست مجرد نظري« بورس»إف نظرية العبلمة عند »
أىميتيا في كونيا تقترح مفاىيـ جديدة تكفي إضافتيا إلى المفاىيـ الموجودة لكي ننتج 

، إنيا عمى العكس مف ذلؾ تستند إلى فمسفة تميزىا 65«نظرية تامة وكاممة لمعبلمة
دوف الحديث عف « بوس»وتشرح نمط اشتغاليا، فبل يمكف الحديث عف سيميائيات 

دراؾ العالـ الذي تتحرؾ داخمو تصوره لعمم دراؾ اآلخر. إدراؾ األنا وا  ية إدراؾ الذات وا 
ىذه األنا. ذلؾ أف التجربة اإلنسانية بكافة أبعادىا تشتغؿ كميد لمعبلمات: لحياتيا 
ولنموىا ولموتيا، فبل شيء يفمت مف سمطاف العبلمة وال شيء يمكف أف يشتغؿ خارج 

حرًا طميقًا ال تحكمو حدود وال يحد مف نزواتو نسؽ، النسؽ الذي يحتويو وال شيء يحمؽ 
إف كؿ شيء يدرؾ بصفتو عبلمة ويشتغؿ كعبلمة ويدؿ باعتباره عبلمة فالتجربة 
اإلنسانية كميا بدءًا مف صرخة الرضيع إلى تأمؿ الفيمسوؼ ليست سوى سمسمة مف 

وؿ وثاني وثالث، العبلمات المترابطة والمتراكبة، إنيا تدرؾ كتداخؿ لمستويات ثبلثة: أ
وكؿ عنصر يحدد كونًا لو قوانينو ولكنو ال يدرؾ إال في عبلقتو بالعناصر األخرى فبل 
وجود لمعنصر خارج الوحدة التي تجمع ىذه العناصر، ويحدد األوؿ والثاني والثالث 

المقوالت الفينومينولوجية أو المقوالت « بورس»ثبلث مقوالت يطمؽ عمييا 
فانروسكوبيا ىي وصؼ لمظاىر. والظاىر ىو المجموع الجماعي ال»الفانروسكوبية، و

                                                           
65 - De le dalle, Gérard, Avertissement aux lecteurs de Peirce in langages 58, p :25. 
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لكؿ ما ىو حاضر في الذىف بأية صفة وبأية طريقة دوف االىتماـ بتطابقو أو عدـ 
 .66«تطابقو مع شيء واقعي

وبما أف العبلمة تضع لمتداوؿ ثبلثة عناصر، فإف كؿ مقولة مف ىذه المقوالت 
تتطابؽ مع كؿ عنصر مف عناصر العبلمة وتشتغؿ ىذه المقوالت كأوالنية وثانيانية 

وجود اإلمكاف النوعي الموضوعي، »وثالثانية، وتحدد ىذه المقوالت ثبلثة أنماط لموجود 
 .67«انوف الذي يحكـ ىذه الوقائع استقباالً ووجود الواقعة الفعمية، ووجود الق

 فماذا تعني األوالنية وماذا تعني الثانيانية والثالثانية؟

كنمط لموجود يتحدد في كوف موضوع »األوالنية « بورس»يعرؼ األوالنيــــــة:  -1
 .68«ما ىو كما ىو إيجابيًا دوف اعتبار لشيء آخر، وال يمكف أف يكوف إال إمكاناً 

ه المقولة يتحدد في األحاسيس والنوعيات كاأللـ والخوؼ والفرح إف مضموف ىذ
والحزف، وكاألحمر واألخضر والمر والخشف والميف، فيذه األحاسيس وىذه النوعيات 
ىي كما ىي وال تتحدد إال مف خبلؿ خصائصيا الذاتية دوف التساؤؿ عف تجسدىا أو 

ذي ال يستدعي أي فاإلحساس ىو نوع مف الوعي ال»عدـ تجسدىا في شيء آخر 
تحميؿ، كما ال يستدعي أية مقارنة وال أية سيرورة، كما ال يتجسد ال كميًا وال جزئيًا في 

، فما ىي النوعية؟ يجيب 69«فعؿ مف خبللو يتميز ىذا الحقؿ مف الوعي عف آخر
ىناؾ نظرة يبدو مف خبللو عالـ الظواىر باعتباره مصنوعًا مف النوعيات، « »بورس»

                                                           
66 - Peirce, (C.S), Ecrits sur le signe, éd, seuil, 1987, p : 67. 
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 .84بورس، المرجع نفسو، ص:  - 69



 
56 

 

لنظرة؟ إنيا تمؾ التي نعتنقيا عندما نيتـ بكؿ عنصر كما يبدو في ذاتو، وما ىي ىذه ا
. وعمى ىذا األساس 70«ومف خبلؿ إمكانياتو الخاصة دونما اىتماـ بأية روابط أخرى

تتحدد األوالنية كمقولة لموجود االحتمالي وال يمكف أف تشتغؿ إال باعتبارىا كذلؾ، إنيا 
فكؿ شيء يمكف أف يعزؿ ويطرح »تميز وال تخـو الكمية حيث ال زماف وال فضاء وال 

كأوؿ داخؿ سمسمة، واألوؿ معناه بداية جديدة وأصؿ. فبل شيء يحدد األوؿ بشكؿ 
( ىي أوؿ فماذا سيكوف الثاني، إنو غير محدد بعد، قد يكوف 0مسبؽ، فمنفترض أف )

والنية ىي ( أو ما شئتـ فاألوؿ حر وال محدد، إف األ10( وقد يكوف )2( وقد يكوف )1)
 .71«مقولة البداية والجدة والحرية واإلمكاف والبلتحديد

ذا غادرنا الظواىر الطبيعية وعدنا إلى المساف مجسدًا في سمسمة ال متناىية مف  وا 
مثبًل، وحاولنا االىتماـ بيذه الكممة في ذاتيا )دوف « طائرة»الكممات، وأخذنا كممة 

أي باعتبارىا متوالية صوتية تجمع توزيعيا  اىتماـ بما تحيؿ عميو، وال عمى ماذا تدؿ(
سمسمة مف األصوات المنطوقة بيذه الطريقة أو تمؾ، فإننا سنكوف أماـ نوعيات أو 
أحاسيس غير محددة وال تحيؿ عمى أي شيء غير كونيا أصواتًا: أي قبؿ أف تتجسد 

ف فإف كؿ إحساس يجب أف يكوف متطابقًا مع نسخة م»كداؿ )سوسير(  وبناء عميو 
. إف الطابع 72«نفسو، وىي طريقة لمقوؿ إف كؿ إحساس ىو نوعية لموعي المباشر

الكمي والبلمحدد لؤلوالنية ىو الذي يجعؿ مف وجودىا وجودًا ىشًا، إذ أف وعي 
معطياتيا قتؿ ليا. إنني أشعر بألـ )إحساس غامض وغير محدد( لكنني بمجرد أف 
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األوالنية لكي أدخؿ إلى نظاـ الثانيانية.  أحدد طبيعة ىذا األلـ فإنني أكوف قد تجاوزت
 فما ىي الثانيانية؟

ىي نمط وجود الشيء كما ىو في عبلقتو بثاف دونما اعتبار » الثانيانية: -2
، إننا مع الثانيانية ننتقؿ مف اإلمكاف إلى 73«لثالث، إنيا تعيف وجود الواقعة الفردية

بصب المعطيات الموصوفة في  التحقؽ، أي إلى دائرة الوجود، وبعبارة أخرى نقـو
األوالنية داخؿ وقائع محددة، ننقميا مف طابعيا االحتمالي إلى طابعيا المتحقؽ. 
ذا كانت ىذه المقولة  فاألوالنية كنمط لموجود ال تستطيع وحدىا أف تحدد أي شيء، وا 

تحد ، فإف الثانيانية 74)األوالنية( ىي مقولة البداية والجدة أي أنيا أوؿ داخؿ السمسمة
مف حرية ىذه السمسمة إنيا ترسـ حدودًا مف حيث أنيا تحدد مف سيكوف الثاني داخؿ 

فالعنصر »السمسة. وتحديد الثاني معناه تقميص لئلمكاف وتحويمو إلى تحقؽ متوقع. 
الثاني داخؿ السمسمة يقـو بتحديد األوؿ، إنو يضع حدودًا ويغمؽ بابًا، فاألوؿ وحده 

 75«سمة، أما الثاني فيحيف السمسمة إنو يدخؿ الوجودليس سوى إمكاف داخؿ السم
ودخوؿ الوجود معناه دخوؿ الفضاء ودخوؿ الزماف، مف المتواصؿ إلى البلمتواصؿ، 
ومف الغموض والمبس واإلبياـ إلى الوجود، أي األحاسيس والنوعيات مجسدة في وقائع 

ذا كاف األ لـ والسعادة غير محددة، فإذا كاف األحمر في ذاتو غير قابؿ لموصؼ، وا 
قابميف لمتحديد أيضًا مف خبلؿ خصائصيما الذاتية، فإف االنتقاؿ إلى الثانيانية معناه 
نقؿ ىذه االحاسيس وىذه النوعيات مف طابع البلمحدد إلى المحدد ضمف وقائع قابمة 

                                                           
73 - CARONTINI, ENTICO, Action du signe, éd Louvin- LaNeuve, 1984, p : 17. 

 .17نفســـــــو، ص:  - 74

75 - SAVON, David, la sémiotique de Peirce, in nlangages58, p :11 
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لئلدراؾ كوجود عيني، فاألحمر قبؿ وجود شيء أحمر لـ يكف سوى إمكاف لكنو وقد 
ذا « عمـ أحمر»أو « أحمر ثوب»تجسد في  فإنو يتحوؿ مف اإلمكاف إلى الوجود، وا 

عدنا إلى المثاؿ السابؽ )مثاؿ الطائرة( ونظرنا إلى الطائرة مف زاوية الثانيانية، فإننا 
نكوف أماـ نمط جديد لموجود، فالطائرة التي لـ تكف سوى أصوات مدرجة داخؿ سمسمة 

معاينتو ال باعتباره نوعية أو إحساسًا بؿ مكتوبة أو منطوقة ستتحوؿ إلى شيء يمكف 
 باعتباره وجودًا، وستكوف الطائرة في الوجود ىي تحقيؽ لمطائرة كإمكاف. وبناء عميو،

البد مف دخوؿ عنصر ثالث، عنصر يقـو بتبرير العبلقة الرابطة بيف األوؿ والثاني، 
إنو سيقـو بالكشؼ عف القانوف الذي يجعؿ مف تحقؽ اإلمكاف داخؿ الوجود أمرًا ممكنًا 

 إف ىذا العنصر ىو الثالثانية.

فبل  ىي الشرط الضروري إلنتاج القانوف والضرورة والفكر والداللة،الثالثانية:  -3
يمكف لؤلوؿ أف يحيؿ عمى الثاني إال مف خبلؿ وجود عنصر ثالث يربط بينيما 
ويضعيما في عبلقة. فالثالثانية ىي عمى ىذا األساس ىي مقولة التوسط بامتياز 

، والتوسط معناه جعؿ 76«وكؿ ما يتوسط شيئيف ويقـو بالربط بينيما يشتغؿ كثالث»
( ىي األوؿ وأف 0كقانوف. فالقوؿ بأف ) األوؿ يحيؿ عمى الثاني وفؽ قاعدة تشتغؿ

( ىي الثاني معناه إرساء قانوف يجعؿ االنتقاؿ مف األوؿ إلى الثاني يتبع سبيبًل 10)
 .77)قاعدة( يحدد نمط اشتغاؿ السمسمة كميا

إف العادة التي تسمح لنا بتأويؿ سموؾ معيف، والقانوف الذي يجعؿ مف الحديد 
لنا بالربط بيف الطائرة كأصوات، والطائرة كوجود يتمدد بالنار، الفكر الذي يسمح 
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حقيقي، كؿ ىذه العناصر تشتغؿ كثالث أي كثالثانية تسمح لنا بالتخمص مف مقتضيات 
الوجود العيني والتحميؽ بعيدًا عنو، أي خمؽ عالـ تجريدي نفسر بو الواقعي والمخيالي 

في التخمص مف التجربة عمى السواء. وبناء عميو، فإف الثالثانية ىي أداة اإلنساف 
سقاط السنف كتكثيؼ لمجموع التجارب الفردية، ذلؾ أف اإلمساؾ باألوؿ  الفردية وا 
والثاني ال يتـ إال مف خبلؿ الثالثانية إننا نعيش األحاسيس ونعيش الوجود مف خبلؿ 

 ىذه المقولة.

عمى ضوء المعطيات السابقة يمكف القوؿ إف الشرط األساسي لتداوؿ المعنى، 
نتاج الداللة يكمف في وجود عنصر يقوـ بتنظيـ معطيات التجربة العادية وفؽ وإل

مصفاة تتطابؽ مع الذاكرات الفردية، بحيث إف كؿ ذاكرة تتحدد مف خبلؿ ذاكرة 
فالمقولة الثالثة لعناصر الظواىر تشتمؿ عمى ما نسميو بالقانوف عندما »المجموع 

وجيي العممة فإننا نسمييا فكرًا، فاألفكار  نتأمميا مف الخارج فقط. أما حيف ننظر إلى
ليست ال نوعيات وال وقائع، وليس بمقدور أية مجموعة مف الوقائع أف تنتج قانونًا، ذلؾ 

 .78«أف القانوف يتجاوز الواقعة المتحققة

 «:بورس»مفيوم العالمة عند 

ف ىي الوجو اآلخر إلواليات اإلدراؾ، لذا ال يمك« بورس»إف العبلمة في تصور 
دراؾ اآلخر، إدراؾ  دراؾ « األنا»تصور سميائيات مفصولة عف عممية إدراؾ الذات وا  وا 

، فالتجربة اإلنسانية، تشتغؿ بكافة أبعادىا كميد «األنا»العالـ الذي تتحرؾ داخمو ىذه 
لمعبلمات: لحياتيا ولنموىا ولموتيا أيضًا، فبل شيء يفمت مف سمطاف العبلمة، وال 
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ارج نسؽ محدد لو سمكو وطرؽ إنتاجو لمعانيو، وال وجود شيء يمكف أف يشتغؿ خ
لشيء يحمؽ حرًا طميقًا ال تحكمو حدود وال يحد مف نزواتو نسؽ. وىكذا فإف الكوف في  

يمثؿ أمامنا باعتباره شبكة غير محدودة مف العبلمات، فكؿ شيء « بورس»تصور 
ًا، وإلدراؾ ىذا الترابط يشتغؿ كعبلمة،  ويدؿ باعتباره عبلمة ويدرؾ بصفتو عبلمة أيض

الوثيؽ بيف فعؿ اإلدراؾ كما تصفو المقوالت وبيف الشكؿ الوجودي لمعبلمة، البد مف 
 تحديد عناصر العبلمة والكشؼ عف أشكاؿ وجودىا.

( عبر Objet) موضوع( يحيؿ عمى Représentamen) ماثولفالعبلمة ىي 
ما يطمؽ « بورس»نظرية ( وىذه الحركة ىي ما يشكؿ في Interprétant) مؤول

عميو السميوز، أي نشاط ترميزي يقود إلى إنتاج الداللة وتداوليا، وبعبارة أخرى، إف 
السميوز ىي المسؤولة عمى إقامة العبلقة السميائية الرابطة بيف الماثوؿ والموضوع 
عبر فعؿ التوسط اإللزامي الذي يقـو بو المؤوؿ، وعمى ىذا األساس، فإف السميوز 

باعتبارىا سيرورة يشتغؿ مف خبلليا شيء كعبلمة، وتستدعي استيعاب الكوف  تتحدد
مف خبلؿ ثبلثة مستويات: ما يحضر في العياف وما يحضر في األذىاف وما يتجمى 

 مف خبلؿ المساف.

استنادًا إلى ىذا وجب النظر إلى العبلمة باعتبارىا وحدة ثبلثية المبنى غير قابمة 
يصر عمى استبعاد المرجع مف تعريفو « سوسير»ا كاف لبلختزاؿ في عنصريف، فإذ

ينظر إلى المسألة مف زاوية أخرى، « بورس»لمعبلمة ويعتبره معطى غير لساني، فإف 
فبناء العبلمة يرتكز، في تصوره، عمى فكرة االمتداد التي تجعؿ مف الكوف بكؿ مكوناتو 

ؿ عبلمات، ونحف ال وحدة ال تنفصـ عراىا، فما يؤثث الكوف ليس أشياء مادية، ب
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نتحاور مع واقع مصنوع مف ماديات، بؿ نتداوؿ ىذا الواقع مف خبلؿ وجيو السميائي، 
 .79إننا نحيى داخؿ كوف رمزي وبقدر ما يزداد النشاط الرمزي يتراجع الواقع

وليذا السبب، فإف الثبلثية ىنا ليست مجرد إضافة عنصر ثالث يعتبر غائبًا في 
تتعمؽ باإلحالة عمى مرجع، أي عمى سمسمة مف ، كما ال «سوسير»تصور 

الموضوعات التي تشتغؿ في استقبلؿ عف الذات المدركة، أي خارج سيرورة السميوز، 
الموضوع، إف األمر عمى العكس « بورس»كما قد يوحي بذلؾ وجود شيء يطمؽ عميو 

بلمات، مف ذلؾ يعود مف جية إلى تصور نظري يجعؿ مف العالـ بكافة أبعاده ميدًا لمع
مرارًا، فالتجربة اإلنسانية تجربة كمية، إنيا جسـ عاـ يغطيو « بورس»وىذا ما أكده 

غبلؼ شفاؼ مف العبلمات يتحدد داخمو اإلنساف بأفعالو ومعتقداتو وشكوكو ويقينو 
كعبلمات يحيؿ بعضيا عمى بعض داخؿ نسؽ شاسع يوضح نفسو بنفسو. إف ىذه 

ي المنطمؽ لمعرفة كنو العبلمة وتحديد مجمؿ التجربة بأشكاليا وعمقيا وغناىا ى
 التعريفات والتصنيفات المصاحبة ليا.

ويعود مف جية ثانية إلى كوف كؿ عنصر داخؿ العبلمة قادر عمى االشتغاؿ 
كعبلمة أي قابؿ لمتحوؿ إلى ماثوؿ يسقط خارجو موضوعًا عبر مؤوؿ وىكذا دواليؾ، 

ومات العبلمة األولى،  ويمكف تفسير ىذا فالموضوع ليس شيئًا، إنو عبلمة ليا نفس مق
التصور مف خبلؿ خاصيتيف تعتبراف أساسيتيف في التصور البورسي الشتغاؿ ووجود 

 العبلمة:
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 ليست مرتبطة « بورس»تعود إلى كوف السميائيات عند  الخاصية األولى؛
لمساف بالمسانيات وموضوع دراستيا ال يختصر في المساف، ذلؾ أف التجربة اإلنسانية )وا

 جزء منيا( ىي موضوع السيميائيات البورسية.

 تعود إلى نمط التصور الذي يحكـ العبلقة الرابطة بيف  الخاصية الثانية؛
اإلنساف ومحيطو فيذه العبلقة تتميز بكونيا غير مباشرة ويحكميا مبدأ التوسط )ما 

ي باعتبارىا األشكاؿ الرمزية( فاألشياء ال تدرؾ إال رمزيًا أ« كاسيرير»يطمؽ عميو 
جزءًا مف نسؽ مف العبلمات، ويتخذ الترابط بيف العناصر الثبلثة المشكمة لمعبلمة 
الشكؿ التالي: أداة لمتمثيؿ تستدعي الموضوع كشيء لمتمثيؿ، وتستدعي مؤواًل كرابط 
بيف العنصريف، أي ما يوفر لمماثوؿ إمكانية تمثيؿ الموضوع بشكؿ تاـ داخؿ الواقعة 

 اإلببلغية:

 مؤول                            

 

 موضوع      ماثول             

 

الخط المتقطع يشير إلى أف العبلقة بيف الماثوؿ والموضوع ليست مباشرة بؿ تمر 
 عبر المؤوؿ.
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جميع الحاالت، يمكف القوؿ، استنادًا إلى التحديدات السابقة، إننا أماـ معرفة  وفي
تنتشر في جميع االتجاىات، ووجود العبلمة ىو وجود العنصر المنظـ والمعد ليذه 

 المعرفة.

إف العبلمة تقـو بميمتيا تمؾ في مرحمة أولى عبر إعداد موضوعات قابمة 
دليؿ آخر عمى أف الموضوع يتجاوز العبلمة(  الستيعاب وتنظيـ ىذه المعرفة )وىذا

وتقـو بذلؾ في مرحمة ثانية مف خبلؿ إدراج فعؿ لمتأويؿ )مؤوؿ( يقـو بالكشؼ عف 
ىذه المعرفة ويحدد مستوياتيا، وىذا معناه أف الداللة، باعتبارىا سيرورة في الوجود وفي 

أنماطيا في التدليؿ  االشتغاؿ وفي التمقي، ال يمكف أف تدرؾ إال عبر مستوياتيا، أي
وفي معرفة العالـ وىو ما يحدد نمط إدراؾ الذات لعالـ األشياء، وىذا أمر بالغ 
األىمية، فالمعارؼ المتولدة عف اإلحالة الصافية )ماثوؿ يحيؿ عمى موضوع خارج أي 

« ذاكرة»قانوف أو فكر(، ىي معارؼ تتميز باليشاشة والغموض والتسيب، فيي ببل 
التحوؿ إلى معرفة عامة، إنيا مرتبطة بواقعة بعينيا، وستختفي  وغير قادرة عمى

باختفاء الشروط التي أنتجتيا، أما في الحالة الثانية، فإف اإلحالة تتـ وفؽ قانوف أو 
فكر يجعؿ مف الواقعة ذاكرة قابمة لمتعميـ. مثاؿ ذلؾ أنؾ إذا قمت أو نطقت أماـ 

سمع بيذه الكممة أو رأى الشجرة،  ولـ يكف ىذا  الشخص قد« شجرة»شخص ما بكممة 
فإنو لف يدرؾ مف ىذه الواقعة سوى مجموعة مف األصوات التي قد تثير لديو بعض 
االنفعاالت أو األحاسيس ولكنيا لف تقوده قطعًا إلى إدراؾ أي شيء، لحظتيا سيكوف 

ال  بإمكانؾ أف تأخذ بيديو لتريو شجرة عمى الورؽ أو في الواقع، وفي ىذه الحالة فإنؾ
تقوـ إال بربط ماثوؿ )صورة أو شجرة فعمية( بموضوع )ما تتضمنو الصورة أو الواقع( 

فما داـ ىذا الرجؿ ال يمتمؾ الشجرة فكريًا، « مؤقت»و« محمي»ألف ىذا الربط ىو ربط 
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فإنو لف ينظر إلى الواقعة إال باعتبارىا تجربة صافية خالية مف الفكر، ولكف إذا 
الواقعة وتحويميا إلى مضموف معرفي يتجاوز « تجريد»خبلؿ  ىذه العبلقة مف« بررت»

« فكر»فإنؾ تكوف قد مددت ىذا الشخص ِبػػػػ «( بورس»الواقعة العينية )النسخة بتعبير 
يسمح لو باستحضار كؿ ما يشبو ىذه الواقعة، أي أف «( بورس»)أو قانوف في لغة 

، يستطيع مف خبللو استحضار الشجرة التي رآىا منذ قميؿ تتحوؿ عنده إلى نموذج عاـ
كيفما كانت الصور التي تحضر بيا إلى الواقع، وىذا ما يقوـ « األشجار الممكنة»كؿ 

ال يمكف أف « التدليل»بو المؤوؿ، وتمؾ وظيفتو داخؿ العبلمة، وعمى ىذا األساس فإف 
 يستقيـ مف خبلؿ إحالة ثنائية التكويف، إف التدليؿ فعؿ ثبلثي يستدعي وجود ثبلثة

 عناصر مرتبطة فيما بينيا: ماثوؿ وموضوع ومؤوؿ.

ذاؾ ىو البناء العاـ لمعبلمة، وذاؾ ىو موقعيا داخؿ التجربة اإلنسانية، وتمؾ ىي 
نتاج الدالالت، وعمينا اآلف أف نعرؼ كؿ عنصر عمى  وظيفتيا في اإلببلغ واإلدراؾ وا 

 حده لنكشؼ عف موقع ودور كؿ عنصر داخؿ ىذا البناء الثبلثي.

إف العبلمة أو الماثوؿ ىي شيء »الماثوؿ بقولو: « بورس»يعرؼ  :الماثول
يعوض بالنسبة لشخص ما شيئًا ما بأية طريقة وبأية صفة، إنو يخمؽ عنده عبلمة 
موازية أو عبلمة أكثر تطورًا، إف العبلمة التي يخمقيا أطمؽ عمييا مؤواًل لمعبلمة 

 .80«ااألولى، وىذه العبلمة تحؿ محؿ شيء: موضوعي

وبناء عميو، يشتغؿ الماثوؿ كأداة نستعمميا في التمثيؿ لشيء آخر، إنو ال يقـو إال 
بالتمثيؿ، فيو ال يعرفنا عمى الشيء وال يزيدنا معرفة بو، ذلؾ أف موضوع العبلمة ىو 
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ما يجعؿ منيا شيئًا قاببًل لمتعرؼ، وىو في نفس الوقت، المعرفة المفترضة مف خبلؿ 
 ، ويستفاد مف ىذا التعريؼ أف الماثوؿ:81وجود باث ومتمقي

 .يحؿ محؿ شيء آخر 

 .أداة لمتمثيؿ 

 .ال يوجد إال مف خبلؿ تحيينو داخؿ موضوع ما 

  ال يستطيع اإلحالة عمى موضوعو إال مف خبلؿ وجود مؤوؿ يمنح لمعبلمة
 صحتيا. )توفير شروط التمثيؿ(.

الذي يقوـ بو الداؿ، ولكي نبسط أكثر يمكف القوؿ إف الماثوؿ يقوـ بنفس الدور 
ف كانت ىناؾ اختبلفات بيف األداتيف، فميمة الماثوؿ كما ىي ميمة الداؿ  حتى وا 
تكمف في التمثيؿ لشيء ما في أفؽ منحو وضعًا تجريديًا أي مفيوميًا، وبدوف الماثوؿ 
ال يمكف أبدًا أف يتحوؿ الشيء إلى عبلمة، مثاؿ ذلؾ المتوالية الصوتية: ش/ج/ر/ة، 

 توالية ىي ماثوؿ يحيؿ عمى المؤوؿ /شجرة/، أي عمى مفيوـ الشجرة.فيذه الم

إف الموضوع ىو ما يقـو الماثوؿ بتمثيمو، سواء كاف ىذا الشيء  :الموضوع
الممثؿ واقعيًا، أو متخيبًل أو قاببًل لمتخيؿ أو ال يمكف تخيمو عمى اإلطبلؽ، ويمخص 

المعرفة التي تفترضيا  إف موضوع العبلمة ىو»ىذه المبلحظة بقولو: « بورس»
 .82«العبلمة لكي تأتي بمعمومات إضافية تخص ىذا الموضوع
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إذا كاف ىناؾ شيء يحدد معمومات دوف »ىذا التعريؼ بقولو: « بورس»ويوضح 
أف تكوف ليذه المعمومات أدنى عبلقة بما يعرفو الشخص الذي يستقبميا لحظة بثيا 

 .83«حاممة ليذه المعمومات ال تسمى عبلمة)وستكوف معمومة غريبة حقًا(، فإف األداة ال

فإذا كاف الموضوع، ال يعيف مرجعًا منفصبًل عف فعؿ العبلمة ذاتيا، فإنو ال يمكف 
أف يشتغؿ إال كعبلمة، وبعبارة أخرى، فإف األمر ال يتعمؽ بموضوعات تتحرؾ خارج 

لبلشتغاؿ  دائرة فعؿ السميوز، بؿ يتعمؽ األمر بعنصر يعد جزءًا مف العبلمة وقاببلً 
كعبلمة، وبناء عميو، فإف الحديث عف موضوع ما داخؿ إحاالت السميوز ال يمكف أف 
ينفصؿ عف عممية اإلببلغ نفسيا، فالباث والمتمقي يجب أف يمتمكا معرفة سابقة عف 
موضوع ما لكي يكوف ىناؾ حوار، وىذه المعرفة السابقة )في عبلقتيا بالمعرفة 

سمة مف العبلمات السابقة، أي العبلمات غير المتحققة اإلضافية( تتحدد مف خبلؿ سم
داخؿ السياؽ الخاص لئلببلغ، والسياؽ الخاص ىو الذي يحدد الموضوع الخاص 
لمعبلمة، وبتعبير آخر، مف أجؿ رد ىذا الموضوع إلى ىذه العبلمة وليس إلى تمؾ، 

لعبلمة ال يجب استحضار السياؽ الخاص الذي تندرج وتؤوؿ ضمنو العبلمة، ذلؾ أف ا
 .84توفر معرفة ما فحسب، بؿ نستطيع عبرىا التعرؼ عمى شيء جديد

وفي ضوء ىذا التعريؼ، يمكف التمييز بيف معرفة مباشرة ومعرفة غير مباشرة )أي 
التمييز بيف ما تفترضو العبلمة وبيف ما تحققو( فالمعرفة المباشرة ىي تمؾ المعرفة 

، أما المعرفة غير المباشرة فيي تمؾ التي المعطاة مف خبلؿ الفعؿ المباشر لمعبلمة
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تدرؾ مف خبلؿ ما ىو مفترض مف خبلؿ التحقؽ الخاص ليذه العبلمة، أي مف خبلؿ 
 سياقيا البعيد.

عمى المعرفة األولى: الموضوع المباشر، أما المعرفة الثانية « بورس»ويطمؽ 
مة بشكؿ فيسمييا الموضوع الديناميكي، الموضوع األوؿ معطى مف خبلؿ العبل

التجربة « بورس»مباشر، أما الثاني فيو حصيمة لسيرورة سميائية سابقة يطمؽ عمييا 
، فالموضوع المباشر ىو إسناد «شجرة طويمة»الضمنية، مثاؿ ذلؾ الجممة التالية: 

صفة الطوؿ إلى الشجرة، وىو أمر يدركو كؿ مف لو معرفة بالمغة العربية، أما أف تكوف 
صوبة أو الجنس أو الوطف أو الديف أو أي مضموف أسطوري الشجرة دالة عمى الخ

 آخر، فذاؾ أمر يتطمب معرفة بالثقافة التي تصاغ ضمنيا ىذه الجممة.

يعتبر المؤوؿ ثالث عنصر داخؿ نسيج السميوز، وىو عمادىا وبؤرتيا  :المؤول
باإلحالة عمى موضوعو وفؽ  الرئيسة، فيو يشكؿ التوسط اإللزامي الذي يسمح لمماثوؿ

شروط معينة، فبل يمكف الحديث عف العبلمة إال مف خبلؿ وجود المؤوؿ باعتباره 
العنصر الذي يجعؿ االنتقاؿ مف الماثوؿ إلى الموضوع أمرًا ممكنًا، إنو ىو الذي يحدد 
ذا رمنا التبسيط قمنا إنو شبيو  لمعبلمة صحتيا ويضعيا لمتداوؿ كواقعة إببلغية، وا 

لمدلوؿ السويسري في صورتو البسيطة، فيو الفكرة التي بموجبيا يحيؿ ماثوؿ عمى با
موضوع، أو ىو التصور الذىني العاـ الذي نممكو عف الشيء الموجود في العالـ 
الخارجي، وبعبارة أخرى، يمكف القوؿ إف الماثوؿ يحيؿ عمى موضوعو وفؽ قانوف، 

حالة، فالمؤوؿ يحيؿ عمى الموضوع وفؽ ووجود القانوف معناه الحد مف اعتباطية اإل
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ذا انتفى ىذا القانوف، فإننا سنعود إلى نقطة البدء، أي نعود إلى معطيات  قانوف، وا 
 )أحاسيس ونوعيات( مجسدة في وقائع وال حد ليذه الوقائع وال ضابط.

فكؿ تأويؿ يتـ داخؿ دائرة  -وبناء عميو، إذا كانت عممية اإلحالة ليست اعتباطية 
فإف المؤوؿ يقـو بإرساء قاعدة لمتأويؿ، وبيذا المعنى فإف المؤوؿ ليس  -ة محددة ثقافي

 .85حرًا في تأويمو، إنو يترجـ إلى لغة ما ما قيؿ في لغة أخرى

إف محدودية التأويؿ ىاتو تقرأ بمغة أخرى كتحديد لحقؿ ثقافي يسمح لمذات المؤولة 
مؤوؿ ما ىو في نفس الوقت إلغاء  بتفضيؿ ىذا التأويؿ عمى ذاؾ، مف ىنا، فإف انتقاء

 آلخر، ما داـ االنتقاء يحدد الدائرة التأويمية التي يتبناىا الشخص المؤوؿ.

فإذا كاف المؤوؿ عنصرًا توسطيًا، فإف التوسط معناه إلغاء لمطابع المباشر لمعبلقة 
بيف اإلنساف ومحيطو الخارجي، ذلؾ أف أي تأويؿ وأي سموؾ إنما يتـ استنادًا إلى 
 معرفة مسبقة تحدد لمشيء موضوع التأويؿ موقعو داخؿ سنف معيف )قسـ مف األشياء(.

وبناء عميو، يمكف تحديد المؤوؿ بأنو مجموع الدالالت المسننة مف خبلؿ سيرورة 
سميائية سابقة ومثبتة داخؿ ىذا النسؽ أو ذاؾ، وبعبارة أخرى، إنو تكثيؼ لمممارسات 

تحيينيا مف خبلؿ فعؿ العبلمة، سواء كانت ىذه  اإلنسانية في أشكاؿ سميائية يتـ
 العبلمة لسانية أو طبيعية أو اجتماعية.

وبما أف الممارسة اإلنسانية تتسـ بالغنى والتحوؿ وتحيؿ عمى الضمني والكامف 
والمستتر، فإف الداللة تتميز بالتعدد والغنى، وال يمكف لمواقعة أف تدؿ مف خبلؿ مستوى 

                                                           
 .220 -2019-218دلودال، المرجع نفسو، ص:  - 85
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إلى التمييز بيف مستويات في التأويؿ: ما تقترحو « بورس»واحد. وليذا السبب عمد 
العبلمة في صيغتيا البدئية، وما يأتي مف الثقافة كمعاف متوارية عف األنظار، وما 

 ينظر إليو باعتباره جنوحًا لمذات المؤولة إلى االستقرار عمى مدلوؿ بعينو.

 لمستويات الداللية التالية:بيف ا« بورس»استنادًا إلى ىذا ميز 

مستوى داللي أوؿ ويطمؽ عميو المؤوؿ المباشر، والمؤوؿ المباشر في  -
يعيف المستوى المعنوي الذي تقترحو العبلمة بشكؿ مباشر، ويتـ « بورس»مصطمحية 

الكشؼ عنو مف خبلؿ إدراؾ العبلمة نفسيا، وىو ما نسميو عادة بمعنى العبلمة، إنو 
مثبًل ومعبرًا عنو داخؿ العبلمة، إف وظيفتو األساس ىي إعطاء نقطة يتحدد باعتباره م

شجرة »االنطبلؽ لمداللة، أي إدخاؿ الماثوؿ داخؿ سيرورة السميوز، فالجممة السابقة 
تدرؾ باعتبارىا إحالة عمى نبات لو جذور عميقة وأغصاف تشؽ السماء وىو « طويمة

 موصوؼ بالطوؿ.

ا المستوى الثاني مف خبلؿ استحضاره لمعطيات مستوى داللي ثاف، ويتشكؿ ىذ -
معرفية ليست معطاة بشكؿ مباشر مع العبلمة، إنيا ذاكرة أخرى بقوـ المؤوؿ الدينامي، 
وىو المستوى الثاني، بتنشيطيا لكي تسمـ العبلمة مجمؿ أسرارىا. وبعبارة أخرى، فإف 

 .86المؤوؿ الديناميكي ىو كؿ تأويؿ يعطيو الذىف فعميًا لمعبلمة

انطبلقًا مف ىذا التصور، فإف المؤوؿ الديناميكي يؤسس عمى أنقاض المؤوؿ 
المباشر وال يمكف أف يوجد إال مف خبلؿ وجود األوؿ، فعندما يتخمص المؤوؿ 

                                                           
86 - Theresa Calvet de Maghlhaes : signe ou symbole, introduction à la sémiotique de C.S Peirce, éd Louvain laNeuve et 

Madrid 1981, p : 174. 
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الديناميكي مف مقتضيات المؤوؿ المباشر، فإنو ينطمؽ نحو آفاؽ جديدة تضع الداللة 
ديناميكي نخرج مف دائرة التعييف لندخؿ داخؿ سيرورة البلمتناىي، إننا مع المؤوؿ ال

ال يمكف تصور إيحاءات دوف « روالن بارث»دائرة التأويؿ بمفيومو الواسع، وبتعبير 
تقرير، فما يضمف اإلحاالت الجديدة استقبااًل ىو ىذه المادة المعرفية الثابتة، وىي 

 النواة الدائمة الضرورية لكؿ تواصؿ.

ؿ الديناميكي سيحوؿ السميوز إلى سمسمة ال ومف جية ثانية، فإف دخوؿ المؤو 
تنتيي مف اإلحاالت: مف عبلمة إلى عبلمة ضمف سيرورة تأويمية ال تتوقؼ عند نقطة 
بعينيا، فمف أجؿ تحديد مؤوؿ عبلمة يجب فعؿ ذلؾ مف خبلؿ عبلمة أخرى وىكذا 

ة لتأسيس دواليؾ، والنتيجة أننا أماـ سيرورة سميوزية ال متناىية تعد الضمانة الوحيد
نسؽ سميولوجي يوضح نفسو بنفسو، مف خبلؿ إمكاناتو الذاتية ومف خبلؿ أنساؽ قمب 

 .87متتالية يشرح بعضيا بعضاً 

المستوى الداللي الثالث؛ وىذا المستوى مف طبيعة خاصة، فيو ال يشكؿ مستوى  -
وعما  دالليًا بالمعنى الحرفي لمكممة، ألنو ليس مستقبًل عف حركية المؤوؿ الديناميكي

يقترحو مف إحاالت، إال أنو يعد قوة مضادة تكبح جماح ىذا المؤوؿ وتضع قاطرة 
التأويؿ فوؽ سكة بعينيا، إنو يقترح عمى الذات المؤولة خانة تأويمية تمنحيا الراحة 

عمى ىذا المستوى المؤوؿ النيائي. إف وظيفتو الرئيسة « بورس»واالطمئناف، ويطمؽ 
 لتأويمية المدمرة التي يطمؽ عنانيا المؤوؿ الديناميكي.ىي الوقوؼ في وجو القوة ا

                                                           
87 - Umberto Eco : la structure Absente, introduction à la recherche sémiotique, éd Mercure de France, 1972, p :66. 
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وعمى ىذا األساس، إذا كاف المؤوؿ الديناميكي ىو المسؤوؿ عف الداللة ألنو ىو 
الذي يوفر المعمومات الضرورية لعممية التأويؿ بحصر المعنى، فإنو يقـو في نفس 

لسيميائية ىي سمسمة مف الوقت بإدخاؿ الداللة داخؿ سيرورة البلمتناىي، فالسيرورة ا
اإلحاالت البلمتناىية التي ال يمكف، نظريًا عمى األقؿ، أف تتوقؼ في نقطة بعينيا، 
فكؿ تعييف ىو في الوقت نفسو تكثيؼ لمفعؿ في أشكاؿ تحمؿ في داخميا إمكاف تحققيا 

ية تقوـ جزئيًا أو كميًا، إال أنيا تعد في الممارسة سيرورة محدودة ونيائية، فالعادة التأويم
بشؿ حركتيا، تمؾ العادة التي نممكيا في إسناد ىذه الداللة إلى تمؾ العبلمة داخؿ 

 .88سياؽ مألوؼ لدينا

إف الفوضى التي قد يحدثيا المؤوؿ الديناميكي )مف حيث إنو مرتبط بمعرفة واسعة 
وغير محدودة ال يمكف أف تتوقؼ مف تمقاء نفسيا، وال يوجد داخؿ ىذا المؤوؿ ما 

بإمكانية التوقؼ عند داللة بعينيا، إف إيقاؼ ىذه الحركة ال يتـ إال مف خبلؿ يوحي 
االستعانة بمنطؽ آخر لمتدليؿ، أو إف شئنا القوؿ، إرساء دعائـ سياؽ خاص يستدعي 

، «بورس»االنتقاء والحذؼ والتحجيـ، وتمؾ ىي ميمة المؤوؿ النيائي كما يرى ذلؾ 
 .89ذىف بعد تطور كاف لمفكرفيو الوقع الذي تولده العبلمة في ال

فما كاف يبدو ال محدودًا يتحوؿ مف خبلؿ المؤوؿ النيائي إلى حركة محكومة 
بقوانيف محددة كؿ إحالة مندرجة ضمف منطؽ خاص لئلحالة. فداخؿ سيرورة تأويمية 
معينة يجنح الفعؿ التأويمي إلى تثبيت ىذه السيرورة داخؿ نقطة معينة يمكف النظر 

                                                           
88 - Nicole Everaert Desmedt : Le processus interprétatif, introduction à la sémiotique de C S Peirce, éd Mardaga Bruxelles, 

1990, p : 42. 
89 - Theresa Calvet de Maghlhaes : signe ou symbole, p : 174. 
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ىا أفقًا نيائيًا داخؿ مسار تأويمي ما يقود مف تحديد معطيات داللية أولية إلييا باعتبار 
)مؤوؿ مباشر(، إلى إثارة سمسمة مف الدالالت المتنوعة )مؤوؿ ديناميكي(، ليصؿ في 
نياية األمر إلى تحديد نقطة إرساء داللية )مؤوؿ نيائي( ويعد ىذا األفؽ شكبًل نيائيًا 

بالعادة، فالعادة « بورس»مية، إف األمر يتعمؽ بما يسميو ستستقر عميو السيرورة التأوي
تجمد مؤقتًا اإلحالة البلمتناىية مف عبلمة إلى عبلمة أخرى لكي يتسنى لممتكمميف 
االتفاؽ عمى واقع سياؽ إببلغي معيف، إف العادة تشؿ السيرورة السميائية فيي عالـ 

قة، وليذا فإف العبلمات ىي ولكف العادة ىي وليدة عبلمات ساب« األفكار الجاىزة»
 .90التي تؤدي إلى تدعيـ أو تغيير العادات

مضمونًا زمنيًا يتحدد داخمو المؤوؿ النيائي « النيائية»ولعؿ ىذا ما ال يجعؿ مف 
ىنا تتعمؽ ببداية « النيائية»باعتباره مصدرًا إلنتاج دالالت ال سمطة لمزماف عمييا، إف 

ونياية مسار تدليمي ما، وما يبدو كنياية منطقية لمسار، سيتحوؿ إلى نقطة بدئية 
غبة الدفينة والبلشعورية التي تستشعرىا الذات المؤولة في داخؿ مسار آخر، إنو الر 

الوصوؿ إلى داللة بعينيا انطبلقًا مف سيرورة تدليمية بعينيا، أو ىو محاولة الذات 
قار مف خبلؿ  تريحيا مف عبء المتسيب والبلمحدود والبل« محميات داللية»لخمؽ 

 الرسو عمى موقؼ داللي بعينو.

 

 

 
                                                           

90 - Nicole Everaert- Desemedt : Le processus interprétatif, p.p : 42- 43. 



 
73 

 

 ت السيميولوجية وأشكال تصور المعنىالمدارس واالتجاىا -8

 المدارس السيميولوجية: -أ

لقد عدد مارسيمو داسكاؿ االتجاىات السيميولوجية في اتجاىيف رئيسييف وىما: 
رس والتي يمثميا كؿ مف موريس وكارناب، والمدرسة المدرسة األمريكية المنبثقة عف بو 

والتي يمثميا كؿ مف بويسنس  الفرنسية أو باألحرى األوربية المنبثقة عف دسوسير
وبريطو وجورج موناف وروالف بارث وغيرىـ. كما استعرض بعض االتجاىات الفرعية 

كريستيفا. لكف ما يبلحظ عمى  ااألخرى يمثميا كؿ مف كريماس وبوشنسكي وجولي
ىو إغفالو التجاه أو مدرسة تعد مف أىـ  Marcelo Dascalمارسيمو داسكاؿ 

الروسية، وىي مدرسة تارتو التي يمثميا كؿ مف يوري لوتماف  المدارس السيميولوجية
 يفانوؼ.ا  وأسبنسكي وبياتغورسكي و 

تور محمد السرغيني، في كتابو )محاضرات في السيميولوجيا(، فيحدد أما الدك
 ثبلث اتجاىات: االتجاه األمريكي، واالتجاه الفرنسي، واالتجاه الروسي.

تالي: سيميولوجيا التواصؿ، وسيميولوجيا في حيف يفضؿ مبارؾ حنوف التقسيـ ال
الداللة، وسيميوطيقا بيرس، ورمزية كاسيرر وسيميولوجيا الثقافة مع الباحثيف الروس 

يفانوؼ و  وؼ...( والباحثيف اإليطالييف )امبرطو إيكو تودور )يوري لوتماف وأوسبانسكي وا 
الثقافية موضوعات وروسي الندي...(، وتنطمؽ ىذه السيميولوجيا مف اعتبار "الظواىر 

 تواصمية وأنساقا داللية.
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فرديناد دسوسير ومف تبعو مف  الفرنسيي يمثميا الباحث : التالفرنسيةالمدرسة 
 باحثيف.

مفيوـ العبلمة عند دسيوسير: يذىب دسوسير عمى خبلؼ الذيف سبقوه إلى القوؿ 
نية، بأف الدليؿ المساني ال يجمع بيف شيء واسـ بؿ بيف تصور ذىني وصورة ذى

يتكوف مف  متصميف يمثبلف كياف ثنائي المبنى فالعبلمة المسانية عنده مركبة مف طرفيف
وجييف يشبياف وجيي العممة النقدية، ال يمكف فصؿ أحدىما عف اآلخر، فالطرؼ 

ي الصورة الصوتية وىي مجموع الفونيمات المكونة أ signifiantاألوؿ ىو الداؿ 
وىو المفيـو أو ما يسمى بالصورة  signifieدلوؿ لمفظة، أما الطرؼ الثاني ىو الم

 الذىنية.

العبلمة عند دسوسير =  داؿ + مدلوؿ )العبلقة التي تجمع بينيما ىي عبلقة 
 اعتباطية(

 أو تعبير صوتي Image phoniqueالداؿ: صورة صوتية      

 signeالعبلمة 

 conceptالمدلوؿ: مفيـو أو تصور ذىني       

الذي يجمع بيف الداؿ والمدلوؿ ىو رابط اعتباطي )عدـ وجود عبلقة إذ أف الرابط 
طبيعية بينيما( مثبل التصور الذىني لكممة )أخت( ال تربطو أي عبلقة داخمية بتتابع 
األصوات التالية: اليمزة والضمة والخاء والتاء التي يقـو عمييا الداؿ، وأحسف دليؿ 

حتى  ختبلؼ التسميات )الدواؿ( لمدلوؿ واحديبرىف عمى اعتباطية الدليؿ المساني ىو ا
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ف تعمؽ األمر بمغات متجاور  ة كالفرنسية، واإلنجميزية واإليطالية فمثبل: كممة كتاب وا 
 (.libro( وباإلسبانية )livre( وبالفرنسية بػ )bookيعبر عمييا في اإلنجميزية بػ )

يعد مف بيف أىـ رواد  تصنيؼ العبلمات وفؽ ىذا المدرسة: بالرغـ مف أف دسوسير
ىذه المدرسة، إال أنو قد اقتصر في تصنيفاتو عمى العبلمة المغوية فقط، ولـ تشمؿ 

 بذلؾ المجاؿ األوسع لمعبلمة )العبلمة المغوية وغير المغوية(.

كريستياف" و"بوؿ فابر" تصنيؼ لمعبلمات وذلؾ  ذ قدـ كبل مف الباحثيف "بايموفإ
مف جية والدليؿ  signeواإلشارة  indiceفي شكؿ ثنائيتيف رئيسيتيف وىما: القرينة 

symbole .والرمز مف جية أخرى 

 القرينة واإلشارة:

شارة )االتصالية(، فإف القرينة ىي كؿ دليؿ ال : بخبلؼ اإلindiceالقرينة: 
 .intention de communiquerيغ يتضمف أي نية في التبم

القرينة: تتجسد في أربعة مجاالت متميزة: المغة، الببلغة، القانوف أف كما 
 والسيميولوجيا.

يراد بقرينة الكبلـ ما يصاحب الكبلـ ويدؿ عمى المراد بو.  في المغة العربية: -1
نما ىي مجرد أداة تساىـ في إعطاء لفظة )مف  لفظات وىي التي ال تحدد وظيفة وا 

)في الرجؿ(، التنويف س التسويؼ، في  ؼالجمؿ( مدلوال إضافيا. مثاؿ: أدوات التعري
 سوؼ، مثؿ: سيسمع، سوؼ يسمع... الخ.



 
76 

 

ىي الدالئؿ غير المباشرة التي يستخمص في القانون: القرينة القضائية:  -3
 بواسطتيا القاضي الحقيقة القانونية.

القرينة ىي: "واقعة يمكف إدراكيا فورا  حسب "لويس بريتو" في السيميولوجيا: -4
 غير مذكورة. ىوتعرفنا عمى شيء يتعمؽ بواقعة أخر 

مثاؿ: السماء الغائمة أو السماء العاصفة المتاف تدالف عمى احتماؿ سقوط المطر. 
 مثاؿ آخر: أثر قدـ إنساف )أ( بالنسبة إلنساف آخر )ب(.

 signauxف: إشارات الداللة يمكف تقسيـ اإلشارات إلى نوعيف رئيسيي اإلشارة:
significatif  شارات االتصاؿ  .communicatifs signauxوا 

 شارات الداللية:اإل -1

عمى الرغـ مف أف ىذه اإلشارات يمكف أف تحمؿ رسالة وتدؿ عمى شيء إال أف 
وظيفتيا األساسية ال تكمف في ذلؾ بؿ تكمف في الجانب النفعي الذي أنشئت مف 

 أجمو.

مثبل مف اليندسة المعمارية: إف المسجد قد بني بالدرجة األولى مف أجؿ  لنأخذ
إقامة الصبلة. إال أنو غالبا ما تتجسد في ىندستو المعمارية البصمات الفنية أو الثقافية 

 أو الحضارية لمشخص الذي أشرؼ عمى بنائو.
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 التي فصمت أساسا كي jupeمثاؿ آخر: لنستدؿ بموضة المبلبس: إف التنورة 
تمبس مف قبؿ امرأة تعد في الوقت ذاتو إشارة داللية: ألف مصمـ الموضة يكوف قد 

 فصميا وفؽ زي أو موضة معينة.

ىي اإلشارات التي وضعت أساسا مف أجؿ حمؿ أو نقؿ إشارات االتصال:  -2
 خبر: كإشارات قانوف المرور والدالئؿ المسانية.

نية في التبميغ: إف السماء عمى خبلؼ القرينة تتضمف اإلشارة االتصالية ال
 يشرع القرينةالعاصفة ليس في نيتيا اإلعبلف عف رداءة الطقس ولكف بفضؿ ىذه 

ؿ الحماية المدنية عمى مستوى الشاطئ بمباشرة تعميؽ العمـ األحمر. إف ىذا و مسؤ 
 العمـ ىو إشارة اتصالية وضعت بغرض إعطاء تحذير لممصطافيف.

نبلحظ بأف ىذا العمـ ىو دليؿ غير لساني، ومف ثـ فإنو يندرج في مجاؿ 
 السيميولوجيا وليس مف اختصاص عمـ المساف.

ذلؾ مف بيف اإلشارات االتصالية شعار جياز التمفزيوف عمى واجية مصمح كنذكر 
 أجيزة التمفزيوف ومعظـ إشارات قانوف المرور )كإشارة قؼ(.

ة االتصالية التي نخصيا بتسمية الدليؿ )بخبلؼ اإلشارة الرمز والدليؿ تكوف اإلشار 
 الداللية( إما رمزا أـ دليبل.

ىو إشارة اتصالية تقـو عمى ركائز طبيعية. مثؿ: الدخاف الذي يعني  الرمز: -1
نيا أف تربط بيف أوجود نار، بخبلؼ الدليؿ الذي ال يتمتع بأي عبلقة طبيعية مف ش
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المساني( وما تمثمو أو بيف شكؿ الضوء األحمر  سمسمة األصوات )المكونة لمداؿ
 )بوصفو داال سيميولوجيا يثبت في ممتقى الطرؽ الخطيرة( والمعنى الذي يدؿ عميو.

( الذي تتضمنو الفتة المرور )المنعطؼ الخطير( عمى وجود خطر Zيدؿ الرمز )
( يؽر طمحتمؿ. وىكذا توجد بيف العنصر "أ" )شكؿ البلفتة( والعنصر "ب" )منعرج ال

( rapport analogiqueعبلقة طبيعية أو فيزيائية وطيدة )أي: العبلقة التشابيية 
 ( ىذا رمزا.Zوفي ىذا المثاؿ يعد )

إذف الرمز ىو اإلشارة االتصالية التي تسجؿ عبلقة تشابيية داخؿ ثقافة معينة، مع 
 العنصر الذي نمثمو.

والعنصر "ب":  العنصر "أ"ىناؾ عبلقة طبيعية بيف عندما ال تكوف  الدليل: -2
أي بيف العمـ األحمر واالستحماـ الخطير، في مثاؿ العمـ األحمر المعمؽ في الشاطئ، 

 نقوؿ عف ىذه اإلشارة بأنيا دليؿ سيميولوجي.

ارتبط ىذا االتجاه بالفيمسوؼ المنطقي شارؿ ساندرس بيرس  المدرسة األمريكية:
المسانية وغير المسانية وأكد بيرس أنو ال  والسيميوطيقا عنده بحث موسع ييتـ بالدالئؿ

أي شيء ميما كاف إال بوصفو دراسة سيميوطيقية، وسيميوطيقا بيرس أف يدرس يمكف 
ذات وظيفة فمسفية منطقية ال يمكف فصميا عف فمسفتو التي سماىا االستمرارية 

تواصؿ في آف والواقعية والتداولية ويمكف اعتبار سيميولوجيا بيرس سيميائيات الداللة وال
واحد كما اجتماعية وجدلية تعتمد عمى أبعاد ثبلثة وىي: البعد التركيبي، والبعد 

 التداولي، والبعد الداللي.
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 العالمة عند بيرس وعالقتيا باالستدالل:

لقد تناوؿ بيرس العبلمة في سياؽ منطقي دقيؽ يعتمد كثرة التفريعات والتقسيمات 
ذا كانت العبلمة عند دسوسير ثنائية مما يجعؿ فيـ مفيومو لمعبلمة  أمرا صعبا. وا 

الطابع، فغنيا مف وجية نظر بيرس "عبلقة ثبلثية بيف ثبلث عبلمات فرعية تنتمي 
كرو يعمى التوالي إلى األبعاد الثبلثة المصورة والمفسرة والركيزة". ويرى تودوروؼ ود

وطيقا بيرس، مثؿ الرقـ في ىذا السياؽ أف "الرقـ "ثبلثة" يمعب دورا أساسيا في سيمي
"اثناف" في سيميولوجيا سوسير تماما" إذ يوضح الشكؿ مكونات العبلمة / الدليؿ عند 

 بيرس.

 المفسرة                               

 

 المصورة    الموضوع / الركيزة

لقد قاـ بيرس بتقديـ تقسيـ ثبلثي لمعبلمة بناء، يقوـ  التصنيف األمريكي لمعالمة:
بناءا عمى طبيعة العبلقة التي تربط بيف الداؿ والمدلوؿ، إذ يعد ىذا التقسيـ الثبلثي 

سوسير، ذلؾ أنو لـ يقتصر ي لمعبلمة أىـ فارؽ تجاوز بو بيرس مفيوـ العبلمة عند د
في تصنيفاتو عمى العبلمة المغوية كما فعؿ دسوسير بؿ وسع مجاؿ العبلمة ليشمؿ كؿ 

 ما ىو لغوي وغير لغوي.

ىي تمؾ العبلمة الدالة عمى موضوعيا عف طريؽ المشابية؛ سواء  Iconeإليقونة ا
كانت المشابية بواسطة الرسـ أو المحاكاة، إنيا، فالعبلقة التي تجمع بيف الداؿ 
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، ىي عبلقة تشابو وتماثؿ، مثؿ: الخرائط، والصور والمدلوؿ، ضمف األيقوف
الفوتوغرافية، والبيانات والتصاميـ والخرائط واالستعارات التي تحيؿ عمى مواضيعيا 
مباشرة بواسطة المشابية. وتتمظير حيوية األيقونة وقيمتيا في قدرتيا عمى أف تكوف 

يمة التي تختص بيا وسيمة اتصاؿ وتفاىـ بيف األمـ والشعوب المختمفة، ولعؿ الق
األيقونة دوف سائر العبلمات قد جعمت منيا الفضاء األرحب لمسيميائيات عامة، 

 ولمسيميائيات البصرية التي عبرت عنيا الثقافات القديمة عمى وجو الخصوص.

ف الداؿ والمدلوؿ سببية في العبلمة المؤشرية، فتكوف العبلقة فييا بي المؤشر:
 لدخاف بالنار مثبل.ومنطقية، كارتباط ا وعمية

فتكوف العبلقة الموجودة بيف الداؿ والمدلوؿ، فيي (: Symboleأما في الرمز )
أو صمة طبيعية  رإذا أي تجاو  ثمة عبلقة اعتباطية وعرفية وغير معممة. فبل يوجد

 .بينيما، ومف أمثمتو شكؿ الصميب في الداللة عمى المسيحية

كؿ الميزاف في داللتو عمى العدالة وقد وشكؿ اليبلؿ في داللتو عمى اإلسبلـ، وش
، غالبا نو "عبلمة تشير إلى الموضوع الذي تعبر عنو عبر عرؼأعرؼ بيرس الرمز ب

ما يقترف باألفكار العامة التي تدفع إلى ربط الرمز بموضوعية الرمز، إذف، نمط عاـ 
أو عرؼ؛ أي أنو العبلمة العرفية، وليذا فيو يتصرؼ عبر نسخة مطابقة. وىو ليس 

نما الموضوع الذي يشير إليو يتميز بطبيعة عام  (.91أيضا) ةعاما، وا 

                                                           
سيزا قاسم نصر حامد أبو زيد وآخرون، مدخل إلى سيميوطيقا، أنظمة العالمات في المغة واألدب والثقافة،   91

 .142ص. 
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، حتى إنيا في آخر المطاؼ، وما يبلحظ عمى تقسيمات بيرس توسعيا وتشعبيا
تصؿ إلى ستة وستيف نوعا مف العبلمات، وأشيرىا التقسيـ الثبلثي، ألنو أكثر جدوى 

 ونفعا في مجاؿ السيميائيات، ويتمثؿ في: األيقوف، واإلشارة، والرمز.

تعتبر الشكبلنية الروسية التمييد الفعمي لدراسات السيميائية في  المدرسة الروسية:
وكانت أبحاثيا تطبيقية ونظرية في آف واحد ومف  ololazواسميا الحقيقي غرب أوروبا 

نتائج ىذه األبحاث ظيور مدرسة جماعة تارتو ومف أعبلميا البارزيف: لوري لوتماف 
وتودروؼ وقد جمعت أعماؿ ىؤالء في كتاب جامع تحت اسـ "أعماؿ حوؿ أنظمة 

، وأىـ ما تتميز بيا الشكبلنية العبلمات" واىتمت ىذه المدرسة بسيميولوجيا الثقافة
 الروسية:

 راء بيرس ودسوسير حوؿ العبلمة.آالتوفيؽ بيف  -

 استعماؿ مصطمح السيميوطيقا بدؿ السيميولوجيا. -

 االىتماـ بالسيميوطيقا االبستمولوجية الثقافية. -

 االتجاىات السيميولوجية: -ب

 أوال: االتجاه التواصمي: سيميولوجية التواصل

 1923لقد كاف ميبلد سيميولوجيا التواصؿ مع إريؾ بويسنس الذي نشر في سنة 
كتاب المغات والخطابات وىي محاولة في المسانيات الوظيفية، ثـ أعاد النظر مف جديد 

كتاب بعنواف التواصؿ والتعبير المساني ببروكسؿ، ليكوف  1967في الكتاب ونشر سنة 
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لسيميولوجيا التواصؿ باإلضافة إلى باحثيف اخريف  يف المناصريفيبذلؾ مف أوائؿ المسان
 يطوا وجاف مارتيني.يمنيـ جورج موناف وبر 

إذ ينطمؽ أصحاب ىذا االتجاه مف أف التواصؿ يمكف أف يكوف باستخداـ الدواؿ 
المغوية وغير المغوية باعتبار أف عمـ السيميولوجيا الذي وضع معالمو عالـ المسانيات 

المسانيات ليدرس بذلؾ جميع أنواع العبلمات لسانية كانت أو سوسير يتجاوز عمـ ي د
 غير لسانية.

سيميولوجيا التواصؿ بيف مجاؿ السميولوجيا والوظيفة التي تؤدييا رواد كما يربط 
األنظمة السيميولوجية المختمفة سواء كانت لسانية أو غير لسانية، والتي تقتصر في 

سس وىي عمى ثبلثة أ مة في ىذا اإلطارتحقيؽ التواصؿ القصدي، ومنو تبنى العبل
الداؿ والمدلوؿ والقصد الدي يعتبر معيار لمتفرقة بيف سميولوجيا التواصؿ وسميولوجيا 

 الداللة وكذا سيميولوجيا الثقافة.

وفؽ ىذا االتجاه بأنو العمـ الذي ييتـ  ومنو يمكف أف يتـ تعريؼ السميولوجيا
 بدراسة طرؽ التواصؿ واألدوات المستخدمة عمى الغير والمصنوعة قصدا.

ترتكز سيميولوجية التواصؿ عمى محوريف أساسيف:  محاور سميولوجية التواصل:
 وىما محور التواصؿ ومحور العبلمة.

 ني.أوال: محور التواصل: وىو التواصل المساني أو غير المسا
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وىو ما يبدوا في أشكاؿ التعبير المغوي واألفعاؿ الكبلمية التي  التواصل المساني:
يصدرىا الناس في مواقؼ محددة بيدؼ التواصؿ فيما بينيـ، وىنا تقوـ مفاىيـ ترتبط 

 بأعبلـ وضعوىا أو أسسوا ليا.

وتبتدئ بصورة ذىنية )مدلوؿ(  سوسير:ي رة الكالم أو التخطاب عند دئمفيوم دا
عند المتكمـ، وتنتيي بصورة ذىنية مماثمة عند المتمقي مرورا بترجمتيا عند المتكمـ في 
شكؿ أصوات. تنتقؿ عبر الفضاء، لتصؿ إلى مسامع المتمقي في شكؿ أصوات تنتقؿ 
عبر الفضاء، لتصؿ إلى مسامع المتمقي الذي يحوليا مف صورة سمعية )داؿ( إلى 

 ؿ التالي:صورة ذىنية )مدلوؿ( كما يوضحو الشك

 

 

 

 

 

 

 

يتـ إرساؿ الرسالة مف قبؿ المتكمـ إلى  رة التخاطب عند ويفر وشانون:ئدا
المستقبؿ وىذه الرسالة يتـ تشفيرىا وترسؿ عبر القناة، ويشترط الوضوح وسيولة 

 صورة سمعية

 صورة ذهنية

 صورة سمعية

 صورة ذهنية

 الناقل

 المتكلم
 المتلقي
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ىذا باإلضافة إلى عدـ وجود أي مصدر مف مصادر التشويش، قصد أداء  ،القصدية
 رسالة، وبعد وصوؿ الرسالة يقـو المرسؿ إليو بتفكيؾ شفرات الرسالة وتأويميا.

تتضح عممية التواصؿ عند بمومفميد  رة التخاطب في سموكية بمومفميد:ئمفيوم دا
 ثبلث وضعيات: مف خبلؿ قصة جاؾ وجيؿ التي تختصر الكبلـ في

وتتعمؽ بالمتكمـ جاؾ الذي يحركو في اتجاه عقد  الوضعية التي تسبق الكالم: -
عممية التواصؿ حافز ما ىو حافز اإلحساس بالجوع، الناتج عف تقمصات المعدة وىو 

 محرؾ بدوره مف قبؿ رؤية التفاحة.

وىذا ويتمثؿ في طمب )جيؿ( مف جاؾ أف يقطؼ ليا التفاحة،  وضعية الكالم: -
باشر تأف  يىستجابة أخرى، كاف يمكف أف تحدث و النوع مف االستجابة البديمة عف ا

 جيؿ بنفسيا قطؼ التفاحة بدال مف الكبلـ.

وتتمثؿ في ردة فعؿ )جاؾ( الذي تمقى اإلشارة  الوضعية التي تمي الكالم: -
 القصدية.

العممية التواصمية غير أف المتأمؿ في ىذا التفسير يدرؾ أنو قد اقتصر عمى دراسة 
ىناؾ الكثير ؿ وجود مثير واستجابة في حيف أف مف وجية نظر سموكية فقط مف خبل

ف حدثت قد مف المثيرات ال تقتضي بالضرورة استجابة ميكانيكية، كما  أف االستجابة وا 
تكوف عكسية، ىذا باإلضافة إلى وجود الكثير مف التفاعبلت الكبلمية ال تصدر عف 

 مثيرات مادية.
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عتماد وفي مقابؿ التواصؿ المساني قد يحدث التواصؿ باال التواصل غير المساني:
 يمكف أف تصنؼ كالتالي: يتعمى أنظمة غير لسانية وال

: أما التواصؿ غير المفظي أو غير المساني، فيعتمد عمى تصنيف اريك بويسنس
 ة:أنظمة سننية غير أنساؽ المغة، وىي حسب بويسنس مصنفة حسب معايير ثبلث

وىي التي  معيار اإلشارية النسقية )العالمة النسقية أو الثابتة أو القصدية(: -1
ال قيمة ليا، إال باعتبار أنيا أنتجت ألجؿ تمؾ القيمة المعترؼ بيا، كما أنيا تتميز 
بكونيا ثابتة ومستمرة، كإشارات المرور، المثمث والمستطيؿ، كما أف بعض العبلمات 

 التغير بحسب المجتمع الذي أنتجت فيو كالعمـ والعممة.قد تكتسب صفة الثبات و 

 معيار اإلشارية الالنسقية )العالمة الالنسقية أو المتغيرة أو غير الثابتة(: -2
وىي التي تتغير فييا العبلقة بيف طرفييا، بحسب الظروؼ والحاجة، كما في 

لمستيمؾ، وتوجيو الممصقات اإلشيارية، التي توظؼ الموف والشكؿ بيدؼ التأثير عمى ا
 إنتباىو إلى نوع معيف مف السمع.

حيث العبلقة جوىرية بيف معنى المؤشر وشكمو، كالشعارات  معيار اإلشارية: -3
الصغيرة التي ترسـ عمييا مثبل: قبعة، أو مظمة. ثـ، تعمف عمى واجيات المتاجر دليبل 

 عمى ما يوجد فييا مف البضائع.

ويمكف الحديث ضمف ىذا المعيار األخير عف معيار آخر لئلشارية ذات العبلقة 
االعتباطية أو الظاىرية "كالصميب األخضر الذي يشير إلى الصيدلية، ويتفرع عنو 
أيضا معيار لئلشارية يقيـ عبلقة بيف معنى الرسالة والعبلمات التي تنتقؿ ىذه الرسالة 
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عيار لئلشارية ينوب مناب المعيار األوؿ: فالكبلـ بواسطتيا. كما يتفرع عنو أخيرا م
معيار لئلشارية المباشرة، إذ ال شيء يحوؿ بيف األصوات الممتقطة ودالالتيا التي 
رسمت ليا، ولكف المورس يعد معيارا نيابيا، إذ إنو لكي يتوصؿ إلى المعنى الذي يريد 

لى العبلمة في الكتابة ىذا المورس أف ينقمو، البد مف االنتقاؿ مف العبلمة فيو إ
 الصوتية، ثـ مف العبلمة في الكتابة الصوتية إلى العبلمة الصوتية".

 ثانيا: محور العالمة

 ز بيف نوعيف مف العبلمات:يإف تطبيؽ شرط القصدية يسمح لنا بالتمي

 .Signesعبلمات تتوفر عمى قصد التواصؿ وتسمى دالئؿ  -

 .Indicesمارات حديث حينئذ عف األالقصد، ويمكف العبلمات ال تتوفر عمى  -

صحاب ىذا االتجاه األمارة باعتبارىا عبلمة غير قصدية بالرغـ مف إذ ييمؿ أ
داللتيا فمثبل الطريقة التي يتحدث بيا الشخص يمكف أف توحي لنا بأنو يعاني مف 

 مشاعر القمؽ، نطؽ اسـ شخص غير معروؼ يمكف أف تكشؼ لنا بأنو أجنبي.

ف العبلمة مكونة مف داؿ ومدلوؿ، بينيما مناسبة ما وتنقسـ بأ في حيف يرى بريتو
 مف منظور اتصالي إلى:

ىي واقعة ذات سموؾ سيميولوجي، ترتبط طبيعيا بما تحيؿ عميو بعبلقة  اإلشارة: -
ال بطؿ مف مؾ تيا، ومف أمثمة لو عالمبلزمة، ولكف في غياب ما تثير إليو، أو تبلزمو، وا 
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المعتمدة في تحريات الشرطة والتي تقـو بدور اإلحالة عمى السارؽ، البصمات اإلشارة 
 وتحدد ىويتو.

وىو بمفيـو بريتو إشارة اصطناعية ال قيمة ليا، إال في حضور  المؤشر: -
شارات المرور.  المتمقي ليا، كما نجده في العبلمات البحرية وا 

اثمة كالصورة ويدؿ عمى ما يحيؿ عميو بطريقة المشابية أو المم األيقون: -
الفوتوغرافية، والتمثاؿ، ونظير ما نجده في المسرح مف استعماؿ الشجرة الحقيقية، وىي 
عبلمة إيقونية طبيعية، وجميع الرسومات التي تقـو بدور اختزاؿ الواقع، وىي بيذا 

 الوصؼ عبلمات إيقونية.

عبلمة  وىو ما يعتبره بيرس عبلمة العبلمة، أي أنو أنتج ليقـو مقاـ الرمز: -
 أخرى مقصودة، كداللة الثعمب عمى المكر، داللة السمحفاة عمى البطء.

 ثانيا: االتجاه الثقافي )سيمولوجيا الثقافة(:

–يرتبط ىذا االتجاه بمجموعة مف الباحثيف السوفيات )المعروفيف بجماعة موسكو 
(، Ouspenski(، وأوسبنسكي )Ivanovتارتو( التي كاف يمثميا كؿ مف: إيفانوؼ )

(، وغيرىـ ويعد يوري لوتماف Lotman(، ولوتماف )Lekomcevولوكموتسيؼ )
(Youri Lotman مف أىـ الشكبلنييف الروس الذيف اىتموا بسيميوطيقا الثقافة، عبلوة )

( Tartuعمى عنايتو ببنية النص الفني، خاصة أنو كاف عضوا ميما في مدرسة تارتو )
(، و)انفجار الثقافة( و)بنية النص الفني(. بموسكو، ومف أىـ كتبو: )سيمياء الكوف

 Rossi( وروسي الندي )U. Ecoوكذا الباحثيف اإليطالييف منيـ أمبرطو إيكو )
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Landi المذيف اىتما كثيرا بالظواىر الثقافية، باعتبارىا موضوعات تواصمية وأنساقا )
ا وغير داللية تتضمف عدة أنساؽ )لغات طبيعية واصطناعية وفنونا وديانات وطقوس

إال تواصؿ داخؿ ثقافة معينة  –حسب ىذا االتجاه  –ذلؾ( وبالتالي فمسوؾ اإلنساف 
 ىي التي تعطيو داللتو ومعناه.

شكاؿ الرمزية لكاسيرر التي تقـو رؤية لموجود كما استفاد ىذا االتجاه مف فمسفة األ
اف رمزي" اإلنساني تختمؼ عف الوجود الحيواني، إذ اعتبر ىذا األخير اإلنساف "حيو 

ناطؽ"، كما اعتبر أف المغة  عمى خبلؼ الكبلسيكييف الذيف اعتبروا "اإلنساف حيواف
ي مف طور الطبيعة إلى طور الثقافة أالبشرية تمثؿ التطور المتقدـ لئلنساف، فمقد انتقؿ 

مف طور العبلمات إلى طور الرموز القابمة لمتعميـ، والعبلمات تنتمي إلى عالـ 
بما أف اإلنساف حيواف رامز، فإف مبدأ و موز تنتمي إلى فضاء لممعنى، الطبيعة ... والر 

نتاج األنساؽ السيميائية الدالة.  الرمزية تساعده عمى عممية اإلبداع الثقافي وا 

فمسفيا  بعدا في حيف أف الفروؽ التي التمسيا كاسيرر بيف الوجودييف قد أخضت
انصبت  يمحضا والتي انصبت كميا حوؿ محاولة تحديد خصائص النوع البشري، والت

 فيمايمي:

 تميز اإلنساف عف الحيواف بالقدرة عمى التجريد. -

تعدد أبعاد حياة الكائف البشري، وىذا التعدد كفيؿ بإنتاج الخاصية الرمزية التي  -
 تشكؿ وسيطا بيف اإلنساف والعالـ الخارجي.

 التأكيد عمى الطابع الرمزي لئلنساف مف خبلؿ مكونات الثقافة. -
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عدد فيو أوجو الثقافة كالسياسة والديف تباعتبار أف اإلنساف يعيش في مجتمع ت
والفف.... وىذه األوجو ىي التي يتخذ منيا اإلنساف تجاربو التي يحوليا بمرور الزمف 

 ات والمكاف.إلى نظاـ رمزي لمتعبير يتحرر بو مف سمطاف الموجود

كما كانت والزالت الثقافة مف بيف أىـ الموضوعات التي حظيت باىتماـ العمماء 
( مف Claude Lévi-  straussيف، ويعد كمود ليفي شتروس )يبولوجرو األنث

نتاج  األنتروبولوجييف األوائؿ الذيف درسوا عبلقة الثقافة بالطبيعة، ضمف أنظمة األبوة وا 
لبحث عف االنسجاـ الداللي ألنظمة األبوة، مستميما في ذلؾ األساطير وكاف ىدفو ىو ا

كثيرا مف األعماؿ األنتروبولوجية األنكموسكسونية وأبحاث المدرسة السوسيولوجية 
 Marcel( ومارسيؿ كراني )Marcel Maussالفرنسية، سيما دراسات مارسيؿ موس )

Granetف مف الطبيعي نحو ( ومف ثـ، فقد بيف كمود ليفي شتروس كيؼ انتقؿ اإلنسا
المجتمعي والثقافي. كما درس البنيات المعقدة والمركبة لظاىرة األبوة. كما خصص 

ربعة أجزاء، مف كتابو )الميثولوجيات(، لدراسة الحكايات األسطورية في ضوء المنيج أ
(. وعمى Vladimir Proppالبنيوي، عمى غرار الشكبلني الروسي فبلديمير بروب )

، لقد انص بت أعماؿ كمود ليفي شتروس عمى رصد الثوابت والمتغيرات العمـو
 والتحوالت في بنية األساطير.

تارتو قد انصبت –في حيف نجد أف جيود الباحثيف والمعروفيف بجماعة موسكو 
بشكؿ كبير في ىذا االتجاه مف خبلؿ التطرؽ إلى العديد مف النقاط المتعمقة بالثقافة 

سيميائية الكوف ليوري لوتماف، وقد ركز يوري لوتماف والتي نجدىا بالتحديد في كتاب 
في كتابو ىذا عمى مجموعة مف المفاىيـ ىي: سيمياء الكوف، والمركز واليامش، 
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والفضاء الثبلثي: الداخؿ والخارج والحدود، والفضاء الجغرافي في مقابؿ الفضاء 
 لحورا...الثقافي الكوني، وسيميوطيقا الثقافة، وسيمياء الترجمة، وسيمياء ا

ف الفضاء الثقافي الكوني يرفض االنعزاؿ واالنغبلؽ واألحادية، إذا يرى لوتماف أ
فالكوف ىو الفضاء الحيوي المبلئـ لتطور الثقافة واستمرار حياة الذوات واألغيار، وقد 

:"كؿ المجموعات الحية تعد مرتبطة حميميا، البعض باآلخر. ال  كتب فيرنادسكي
يمكف لمواحدة أف توجد بدوف األخريات. ىذه العبلقة الثابتة بيف مختمؼ المجموعات 
وطبقات الحياة، تعد أحد المظاىر التي ال تطمس لآللية الفاعمة داخؿ القشرة األرضية، 

 والتي تمظيرا عمى طوؿ الزمف الجيولوجي".

ترتبط سيميوطيقا الثقافة، عند يوري لوتماف، بالفضاء الكوني الذي تندرج فيو، إذ 
والعاـ، وقد يكوف ىذا الفضاء المتخيؿ واقعيا أو  صفمكؿ ثقافة كونيا السيميائي الخا

مجردا أو محتمبل أو مفترضا أو ممكنا. ومف ثـ فسيميوطيقا الفضاء "ليا أىمية 
العالـ الخاص بثقافة معينة، وترتبط ىذه الموحة استثنائية، وربما حاسمة في تمثيؿ 

لمعالـ بخصوصيات الفضاء الواقعي، ليكوف لثقافة ما تأثير في الحياة، يجب أف 
تتصور تمثبل عميقا لمعالـ، نموذجا مكانيا لمكوف. تعيد النمذجة المكانية بناء الشكؿ 

 .ؿ بصور مختمفة"المكاني لمعالـ الواقعي. غير أف الصور المكانية يمكف أف تستعم

ولكف بالرغـ مف أف ىذا الكوف يتسـ بالبلتجانس أي بالتعددية واالختبلؼ وعدـ 
التماثؿ والتوازي بمعنى أف ىذا الكوف يتضمف لغات وانساقا ثقافية مختمفة، تترابط فيما 
بينيا، وتتعدد بنية وداللة ووظيفة وبالتالي يشتمؿ ىذا الكوف عمى تجارب سيميائية 

ر جامعة بيف ىذه المغات، وخير واصغوية متعددة إال أف ىناؾ ترابط وأنيات لمختمفة وب
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دليؿ عمى ىذا الترابط ما تقوـ بو الترجمة مف نقؿ لممعاني والتجارب السيميائية مف لغة 
إلى أخرى، ويعد يوري لوتماف مف الرواد األوائؿ الذيف أسسوا سيمياء الترجمة مف خبلؿ 

س. ومف المعروؼ أف الترجمة فعؿ ثقافي، بواسطتو تتفاعؿ التوقؼ عند مبدأ البلتجان
الثقافات وتتناص وتتواصؿ، وتعد الترجمة أيضا أساس الفعؿ الثقافي، وأساس سيمياء 

 الكوف...

وعميو، "فبنية سيمياء الكوف تعد ال تناظرية ويجد البلتناظر تعبيرا لو في اتجاىات 
لكوف قابمة لبلختراؽ. تعد الترجمة آلية الترجمة الداخمية التي تجعؿ كثافة سيمياء ا

لموعي األولي. إف فعؿ التعبير عف مصطمح داخؿ لغة مغايرة لمغة األصؿ يعد سبيبل 
لموصوؿ لفيـ ىذا المصطمح، ومادامت المغات المختمفة لسيمياء الكوف تعد ال متناظرة 

ة سيمياء الكوف سيميوطيقيا، بمعنى أنيا خالية مف التطابؽ الداللي المتبادؿ، فإف كمي
 يمكف أف تعتبر بمثابة مولد لؤلخبار".

ويعني ىذا كمو أف الترجمة خير دليؿ عمى ثراء سيمياء الكوف؛ ألنيا تعبر عف 
عمميات ثقافية، مثؿ: التواصؿ والمثاقفة، والتبميغ، والتفاعؿ الثقافي، ومبدأ االختبلؼ، 

تارتو(  –الجماعة )موسكو  وتبادؿ المعمومات واألخبار، وقد كانت نقطة انطبلؽ ىذه
في التميز بيف منظوريف لمثقافة: الثقافة مف منظور داخمي، أي مف منظور ذاتيا، وىو 
المنظور الذي يمثمو حامؿ ىذه الثقافة ومستعمميا، ثـ الثقافة مف منظور خارجي، أي 

 مف منظور النظاـ العممي الذي يصفيا.

نشاط متبايف ليا أو متعارض  في المنظور األوؿ نجد الثقافة تتعارض مع كؿ
معيا، إذ تعتبره "غير ثقافي" والمعيار الذي يحدد ىذا التعارض ىو نمط الثقافة المعطاة 
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ذاتيا: فكؿ ما ينظوي داخؿ المجاؿ المغمؽ ليذه الثقافة يعد ثقافيا، وكؿ ما يخرج عف 
ة قائمة بذاتيا ىذا المجاؿ ىو غير ثقافي، وانطبلقا مف ىذا المنظور الداخمي تبدو الثقاف

 ثقافة( فيي نظاـ والباقي فوضى.  -وال تحتاج إلى ما يقابميا )أي البل

ثقافة" مجاليف يحدد كؿ منيما اآلخر  -أما المنظور الثاني فيعد "الثقافة والبل
 وعبيا باستمرار.تثقافة تس -ويحتاج إليو: فالثقافة تخمؽ البل

ثقافة، وفي ىذا الصدد فقد  -البلنمط مف الثقافة ما يقابمو في  ؿكوبيذا فإف ل
ستيمؾ احتياطات اعبرت جماعة تارتو عف فكرة رائدة مفادىا أف القرف العشريف بعد أف 

أي البلشعور، فكؿ نظاـ لو  التوسع المكاني لمثقافة، اخترع مشكؿ "العقؿ الباطني"
نمطو الخاص مف "الفوضى" بيد أف ىذه الفوضى، إذا نظر إلييا مف منظور خارجي 

أما إذا نظر إلييا مف منظور داخمي فيي عبارة  تظير باعتبارىا مجاال لتنظيـ مغاير
وال ثقافة بالنسبة  –عف "ال تنظيـ"، ويفيـ مف كؿ ىذا أف كؿ ثقافة ىي ثقافة في ذاتيا 

 لغيرىا.

تارتو أىمية بالغة لمغة الطبيعية ويعتبرونيا نظاما  –ولي جماعة موسكو تكما 
افة وذلؾ ألنيا ىي النسؽ األوؿ الذي تخضع لو األنساؽ الثانوية مركزا في بنية الثق

دا أشكاؿ العبلقة بيف يدوف أف تكوف بالضرورة مطابقة ليا، غير أف الجماعة تفحص ج
النص المغوي والنص الثقافي، إذ تخمص ىذه الجماعة إلى أنو ليس كؿ رسالة بالمغة 

بالمغة الطبيعية، ألف النص  الطبيعية يعد نصا ثقافيا، وليس كؿ نص ثقافي نصا
الثقافي ينبغي أف يكوف "رسالة تحمؿ معنى متكامبل، وتؤدي وظيفة تشاركيا فييا 
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لثقافة ككؿ". وىذا بغض النظر إذا كانت ىذه نظاـ نصوص أخرى وتنتظـ داخؿ 
 أو بناية أو غير ذلؾ".موسيقية الرسالة نصا لغويا أو لوحة تشكيمية أو مقطوعة 

تارتو نجد اتجاه آخر   -في جماعة موسكوالتجاه الروسي المتمثؿ باإلضافة إلى ا
اىتـ بالظواىر الثقافية سمي االتجاه اإليطالي الذي كاف مف أبرز عناصره روسي 

خير أف الثقافة ال تنشأ إال حينما تتوفر الندي و"أمبرطو إيكو" و"إذ  يرى ىذا األ
 التالية:الثبلثة الشروط 

 يسند كائف مفكر وظيفة جديدة لمشيء الطبيعي... حينما -1

حينما يسمى ذلؾ الشيء باعتباره يستخدـ في شيء ما، وال يشترط أبدا قوؿ  -2
 ىذه التسمية بصوت مرتفع كماال يشترط فييا أف تقاؿ لمغير.

 وباعتبارهحينما نتعرؼ عمى ذلؾ الشيء باعتباره شيئا يستجيب لوظيفة معينة،  -3
نما يكفي مجرد التعرؼ عميو".ذا تسمية محد  دة، وال يشترط استعمالو مرة ثانية، وا 

سوسير وكثير مف ي مفيـو العبلمة عند ىذا االتجاه: ففي الوقت الذي أىمؿ فيو د
عمماء المغة المرجع بسبب أف ذلؾ ال يبلمس استعماؿ الفرد لمغة بصورة مباشرة مف 

ب ىذا االتجاه يروف أف العبلمة جية، كما قد ال يفيد في دراسة المغة، فإف أصحا
 والمرجع. –المدلوؿ  –تتكوف مف وحدة ثبلثية المبنى: الداؿ 

أف العبلمة ال تكتسب داللتيا إال مف خبلؿ وضعيا في  يرى كما أف ىذا االتجاه
إطار الثقافة. فإذا كانت الداللة ال توجد إال مف خبلؿ العرؼ واالصطبلح، فيذاف 

ؿ االجتماعي. وعمى ىذا، فيما يدخبلف في إطار آليات الثقافة. بدورىما ىنا نتاج التفاع
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وال ينظر ىؤالء العمماء إلى العبلمة المفردة، بؿ يتكمموف دوما عف أنظمة دالة. أي عف 
مجموعات مف العبلمات، وال ينظروف إلى الواحد، مستقبل عف األنظمة األخرى، بؿ 

داخؿ ثقافة واحدة )عبلقة األدب مثبل  يبحثوف عف العبلقات التي تربط بينيا، سواء كاف
بالبنيات الثقافية األخرى مثؿ: الديف واالقتصاد وأشكاؿ التحتية ... الخ(، أو يحاولوف 
الكشؼ عف العبلقات التي تربط تجميات الثقافة الواحدة عبر تطورىا الزمني، أو بيف 

 الثقافة والبلثقافة".الثقافات المختمفة لمتعرؼ عمى عناصر التشابو واالختبلؼ، أو بيف 

صحاب االتجاه اإليطالي قد شكموا بحؽ اتجاىا إف أصحاب مدرسو "تارتو" وأ
سيميولوجيا خاص بالثقافة، حمؿ عمى عاتقو دراسة الكثير مف المظاىر الثقافية دراسة 

 سيميولوجية، وأىـ ىذه المظاىر النصوص، الصورة واإلشيار ومختمؼ الفنوف.

 : سيميولوجيا الداللةثالثا: االتجاه الداللي

( R. Barthesبحاث كؿ مف روالف بارث )ذ تعتمد سيميولوجيا الداللة عمى أإ
صر السيميولوجيا، ببلغة اونة بػ: درجة الصفر في الكتابة، عننومنيا كتاباتو المع

الصورة، ىذا باإلضافة إلى أعماؿ غريماس المتعمقة بالسرد، وأعماؿ كمود ليفي 
 األساطير.ستروس في مجاؿ 

في حيف يعتبر روالف بارث خير مف يمثؿ ىذا االتجاه، ألف البحث السيميولوجي 
لديو ىو دراسة األنظمة الدالة، فجميع األنساؽ والوقائع تدؿ. فيناؾ مف يدؿ بواسطة 
المغة، وىناؾ مف يدؿ بدوف المغة، بيد أف ليا لغة داللية خاصة بيا، فالحديث عف 

ىا عمى العبلمة السيميولوجية فقط بؿ تمتد لمعبلمة المسانية الداللة ال يعني إقتصار 
لكنيا تتجاوز التواصؿ المبني عمى القصد لدى مستعممي العبلمة، إذ تتميز أيضا 
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سيميولوجيا الداللة برفضيا لمتميز بيف الدليؿ / واألمارة ومف ىنا، فقد تجاوز روالف 
لذيف ربطوا بيف العبلمات بارث تصور الوظيفييف )أصحاب االتجاه التواصمي( ا

والمقصدية: حيث أكد عمى وجود أنساؽ غير لفظية، حيث التواصؿ غير إرادي، لكف 
 البعد الداللي موجود بدرجة كبيرة.

ومادامت األنساؽ والوقائع كميا دالة، فبل عيب في تطبيؽ المقاييس المسانية عمى 
 الوقائع غير المفظية.

و )عناصر السيميولوجيا( األطروحة الدسوسيرية ومف ىنا، فقد انتقد بارث في كتاب
منو لرسـ الحدود  ةالتي تدعو إلى إدماج المسانيات في قمب السيميولوجيا، وفي محاول

والعبلقات الموجودة بيف العمميف أقر بارث بأف المعرفة السيميولوجية، ليست في الواقع 
نيات أصؿ والسيميولوجيا ال صورة أو نسخة مف المعرفة المسانية، ال يعني أف المساإ

فرع وبعبارة أخرى أكثر وضوح نقوؿ: إف المسانيات أوسع مدى مف السيميولوجيا 
التي يقترحيا  لؤلشياء بالمعاني، والدالالت، واألسماءباعتبار أف المغة ىي التي تمدنا 

الكوف عمينا، لتكوف جميع مظاىر التواصؿ األخرى مشتقة عف المغة، تالية ليا 
 وتقتضييا.

شياء غير المفظية دالة، إذ تعتبر المغة الوسيمة الوحيدة التي تجعؿ األنساؽ واال
حيث أنو ما كاف ليا أف تكوف أنساقا سيميولوجية أو أنساقا دالة، ولوال امتزاجيا بالمغة، 
إذ أف كؿ نظاـ داللي يمتزج حتما بالمغة، ويعمف صراحة أننا اليـو وأكثر مف أي وقت 

تياح الصور لحياتنا... إال أننا نعيش حضارة الكتابة. وىذا ما مضى، بالرغـ مف اج
دفع بارث إلى أف يرى أنو مف الصعب جدا تصور إمكاف وجود مدلوالت نسؽ صور 
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لى إأو أشياء خارج المغة؛ بحيث إف إدراؾ ما تدؿ عميو مادة ما يعني المجوء، قدريا، 
ـ المدلوالت ليس سوى عالـ تقطيع المغة؛ فبل وجود لمعنى إال لما ىو مسمى، وعال

 المغة".

لقد حدد روالف بارث عناصر سيميولوجيا الداللة في  عناصر سيميولوجيا الداللة:
(، وذلؾ في شكؿ الثنائيات البنيوية التالية: ثنائية 1964 كتابة )عناصر السيميولوجيا

الداؿ والمدلوؿ، وثنائية التقرير واإليحاء، وثنائية المساف والكبلـ، وثنائية المركب 
والنظاـ والتي ىي مستقاة مف ثنائيات دسوسير، وقد حاوؿ بارث بيذا تطبيؽ المقاربة 

لموضة، واألساطير، والطبخ، واألزياء، المسانية عمى الظواىر السيميولوجية، كأنظمة ا
والصور، واإلشيار، والنصوص األدبية، والعمارة، إلخ ويعني ىذا أف روالف بارث 
عندما يدرس الموضة مثبل يطبؽ عمييا المقاربة المسانية تفكيكا وتركيبا مف خبلؿ 

جتماعية استقراء معاني الموضة ودالالت األزياء، وتعيف وحداتيا الدالة ومقصدياتيا اال
 والنفسية والثقافية ونفس الشيء في قراءتو لمصورة أو المطبخ...

مف المعروؼ أف ىذه الثنائيات )لغة/ كبلـ( ىي إحدى أىـ الثنائيات  المغة والكالم:
األساسية في لسانيات دسوسير إذ ميز بيف ما ىو لغة الذي ىو مجموعة مف األنظمة 

تواصميا وتخاطبيا وبيف الكبلـ الذي يمثؿ  والقواعد التي تمتمكيا جماعة بشرية في
تجسيد المغة عمى أرض الواقع، ويركز ىذا األخير عمى أف المغة ضرورية حتى يصبح 
الكبلـ مفيوما وواضحا ومؤثرا كؿ التأثير. "إف المغة في وقت واحد ىي إنتاج الكبلـ 

 ."ف اآلخرووسيمة لو، ولكف ىذا ال يمنع مف أنيما شيئاف متميزاف كميا الواحد ع
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المغة والمغة ال أىمية بفعبلقة المغة بالكبلـ ىي عبلقة جدلية، فالكبلـ ال يتحقؽ إال 
 ليا إف لـ يستخدميا أفراد يعرفونيا.

ومف ىذا المنطمؽ قاـ بارث بتطبيؽ ىذه الثنائية المسانية في تحميمو لمظواىر 
مى ظاىرة المباس والطعاـ الثقافية مؤكدا عمى أىميتيا، إذ قاـ بتطبيقيا ع –االجتماعية 

المغة تتكوف مف قواعد واألثاث... الخ، فعمى سبيؿ المثاؿ نجد مف حيث الطعاـ أف 
اإلقصاء )ما ىو خارج عف األطعمة( ومف التقاببلت )مالح/ حمو وساخف وبارد...( 
وقواعد الجمع والتأليؼ بيف المواد الداخمة في صنع األطعمة، أما الكبلـ الغذائي 

طعمة تتميز بطريقة معينة في التحضير، والئحة ي اختيار أنواع مف األفيتمثؿ ف
المقدمة في المطاعـ تمثؿ لنا نموذجا واضحا لمعبلقة بيف المغة والكبلـ، ألف طعمة األ

كؿ الئحة تكوف مصممة بناءا عمى تركيبة وطنية أو إقميمية أو اجتماعية ويتـ ممئ 
رغبات الناس مثمما يحدث بالضبط عند ممئ ىذه التركيبة كؿ يوـ بصورة مختمفة وفؽ 

 صيغة لسانية ما بتنويعات حرة وتركيبات يحتاج إلييا المتكمـ لبث رسالة خاصة.

انطمؽ مفيـو روالف بارث لمعبلمة مف مفيـو دسوسير لمعبلمة  الدال والمدلول:
داؿ المسانية التي تتكوف مف داؿ ومدلوؿ إذ يرى روالف بأف البحث في العبلقة بيف ال

والمدلوؿ ىو أساس البحث السيميولوجي، ويؤكد في كتابو أسطوريات أف السيميولوجيا 
ىي في البحث بيف العبلقة بيف الداؿ والمدلوؿ، المذاف ىما مف طبيعتاف مختمفتاف، 
والداللة لف تكوف مطمقة بالنسبة لمعبلمة السيميولوجية، فيي ترتبط باالستعماؿ وفي 

األخضر في إشارة المرور يتعمؽ بالسير في إشارة المرور  سياؽ محدد فمثبل: الموف
 لكف تختمؼ عنيا في مستويات أخرى )كالموف األخضر في ممصؽ إشياري مثبل(.
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عبير ففي كثير مف األنظمة السيميولوجية )صور، إيماءات...( تكوف ماىية الت
لية، وتسمى ىذه شياء لبلستعماؿ حمميا المجتمع غايات دالمغايرة لمداللة، وىي غالبا أ

مثؿ ما ىو الحاؿ بالنسبة  Fonctions – signesاألنساؽ بالوظائؼ الداللية 
لممعطؼ الذي يستعممو اإلنساف مف أجؿ الوقاية مف المطر أو البرد ولكف في الوقت 
 نفسو عبلمة دالة عف حالة مناخية معينة، حالة اجتماعية، ووضع اقتصادي ... الخ.

إف المغة في إنتاجيا لمكبلـ تخضع لنوعيف مف العبلقات منيا ما  المركب والنظام:
ىو عمى المستوى التركيبي أو عمى المستوى االستبدالي، وما يميز المفردات عمى 

ة ىو صفة الحضور في الفضاء أو الزماف في حيف تميؿ يمستوى العبلقات التركيب
و الزماف ألنيا تكوف غائبة نحو الغياب عف الفضاء أ يالمفردات عمى المستوى التركيب

 عمى المستوى التركيبي لكنيا حاضرة في الذىف.

غير أف روالف بارث يستخدـ مفيومي المركب والنظاـ لمتدليؿ عمى ىذيف النوعيف 
مف العبلقات المغوية كما يرى ضرورة ىذيف المستوييف في األنظمة غير المغوية أيضا، 

، الطعاـ واألثاث مثمما ىو موضح في كما يطبؽ عمى بعض المظاىر منيا: المباس
  الجدوؿ:
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 المركب النظاـ األنظمة المطبؽ عمييا

مجموعة قطع ال يمكف  المباس
ىا في وقت واحد ؤ إرتدا

وعمى موضع واحد مف 
الجسـ )قبعة، خمار...( 
وتغيرىا يعني التغير في 

 باس.ممعنى ال

بيف عناصر  تجاور
مختمفة لمباس متكامؿ 
 )حذاء +سرواؿ+ قميص(

مجموعة مف األطعمة  الطعاـ
المختمفة يتـ اختيار واحد 

 خرآمنيا دوف 

التسمسؿ الواقعي 
لؤلطباؽ المختارة في 
الوجبة )األطباؽ 
اإلستيبلكية + نوع مف 
األطباؽ الرئيسة + نوع مف 

 أطباؽ التحمية(

التنويعات األسموبية  األثاث
 ألثاث واحد

التواجد المتزامف لقطع 
أثاث مختمفة في مكاف 
واحد )سرير + خزانة + 

 طاولة...(
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 الشكؿ يبيف طرفي العبلمة عند ىؤالء الباحثيف:

 التقرير    التعبير   الداؿ   

 روالف بارث   ىممسيؼ   دسوسير

 اإليحاء   التضميف  المدلوؿ   

ستوى التعبير أو المفظ المنسؽ وفؽ ما تسمح بو قوانيف التركيب داال فكمما كاف م
عمى المضموف، أو المحتوى داللة مباشرة، وكمية ونيائية، أي ال تحتمؿ التعدد أو 

خر، كانت المغة تقريرية أو واصفة أو نفعية أو عديمة إمكانية آاإلحالة في مستوى 
خر في نظاـ آاألطراؼ الثبلثة، عنصرا التوالد. أما إذا كاف الناتج أو الحاصؿ مف 

كتاب بعنواف أسطوريات والذي ىو مجموع مقاالت كانت  1957روالف بارث  يشتغؿ
" آقد نشرت في مجبلت فرنسية وكاف ا خر ما انتيى بو لمقاؿ المعنوف "األسطورة اليـو

 ىذا الكتاب.

فعندما نقترب مف اإلعبلف التجاري والنصوص التمفزيونية والسينمائية يتضح أكثر 
أف العبلمات ال تستخدـ فقط لتشير إلى مدلوؿ ما، بؿ تستحضر أيضا سمسمة مف 

ماعية، ظاىرة جمب المدلوالت المتصمة بالعبلمة تمؾ، إذ يسمي بارث ىذه الظاىرة االجت
يحاؤ  سالة ما معينة معينا "صنع األسطورة" أو الخرافة ىا معا لتضفي عمى ر العبلمات وا 

ن ؽ معينة في ما إلى طر التي ال تشير إلى جنس الخرافات واألساطير التقميدية، وا 
التفكير، في الناس والمنتجات أو األفكار، أي العربة التي تتولى إيصاؿ رسائؿ معينة 

رة شخص ينزؿ مف إلى القارئ أو المشاىد، وىكذا فاإلعبلف لحذاء التي تتضمف صو 
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سيارة مرسيدس ال يشير فقط إلى السيارة والحذاء موضوع الدعاية بؿ يقترح معنى 
 أسطوريا يصبح الحذاء معو رمزا لنوع الحياة الفخمة.

ي ليشير أف "الميثولوجيا" أو دراسة ىذه الخرافات ىي جزء مف العمـ الذي تنبأ بو د
ائؿ في األسطورة تعيف العبلمات التي سوسير وسماه السيميولوجيا وتتضمف قراءة الرس

ظيار كيفية بنائيا، عبر التشفير الذي يوصؿ رسائؿ معينة دوف سواىا.  يستخدميا وا 

إذ يمكننا شرح ذلؾ مف خبلؿ المثاؿ الذي قدمو روالف بارث في مقالو "األسطورة 
" الذي يتخيؿ فيو نفسو في محؿ حبلقة وىو ينظر إلى غبلؼ أحد أعداد مجمة  اليـو

Paris Matche  ،الفرنسية، وعمى الغبلؼ تظير صورة جندي أسود ببذلتو العسكرية
متأىبا لتحية العمـ الفرنسي، وينشد النشيد الوطني الفرنسي، فالداؿ الظاىر مف الصورة: 

، لكف الصورة تتضمف كما سنرى معاني أبعد مما يشير الفرنسيجنديا اسود يحي العمـ 
يا، وبعيدا سا إمبراطورية عظمى، وأف كؿ أبنائبأف: فرنإليو الظاىر، فالصورة توحي 

يف بإستبدادية ب لممنددعف تميز في الموف يخدموف بإخبلص عمميا، وىو أحسف جوا
بدليؿ أف ىذا الجندي يخدـ وبإخبلص مضطيديو المزعوميف، وأف  الفرنسيالمستعمر 

 الحكـ الفرنسي االستعماري حكـ صالح وتسوده المساواة.
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 السيميائية المدارس واالتجاىاتخطاطة 

 

 

 

 

  

 االتجاهات السيميولوجية
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 فرديناد دسوسير
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 المقاربة السيميائية لمصورة: -9

الصورة ىي مف صور، أي جعؿ لو صورة، والصورة في المغة  مفيوم الصورة:
ىذا  صفة العربية تدؿ عمى ظاىرىا وعمى حقيقة الشيء وىيئتو، وكذا عمى معنى

 الشيء، يقاؿ صورة الفعؿ كذا أي ىيئتو، وصورة األمر كذا أي صفتو.

ويقاؿ تصورت الشيء: بمعنى خيؿ لي، كما يقوؿ ابف منظور في لساف العرب 
المحيط: المصور مف أسماء ا تعالى، وىو الذي صور جميع الموجودات ورتبيا، 

مى اختبلفيا وكثرتيا كما فأعطى كؿ شيء منيا صورة خاصة وىيئة مفردة تتميز بيا ع
ُرُكْم ِفي اأَلْرَحاِم َكْيَف َيَشاءُ يقوؿ جؿ وعمى في محكـ تنزيمو:﴿ ﴾ )سورة ُىَو الَِّذي ُيَصوِّ

 (.06آؿ عمراف، اآلية: 

 تعريف الصورة:

ىي كممة التينية مشتقة  imagoأو  imageالصورة  الصورة سيميولوجيا: -1
والتي تعني التماثؿ مع الواقع، وتعني سيميولوجيا كؿ تصوير  imatariمف المفظة 

تمثيمي مرتبط بصفة مباشرة بالمرجع الممثؿ بعبلقة التشابو المظيري، أو بمعنى آخر 
ؿ تقميد تحاكيو الرؤية في بعديف وىما )الرسـ، الصورة( أو ثبلثة أبعاد )النقش، النحت ك

 والتماثيؿ(.

تتكوف الصورة مف مجموعة مف الرموز،  لصحفية:العناصر الداللية في الصورة ا
واألشكاؿ، واأللواف والحركات تحمؿ دالالت ومعاني، وىذه العناصر التي يتـ عبرىا 
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والتنوع والتي تستند مف  التركيبتوليد مجمؿ الدالالت داخؿ الصورة، ىي لغة بالغة 
 نصوصيا إلى مكونيف اثنيف حسب الباحث سعيد بنكراد:بناء أجؿ 

فالصورة تستند مف أجؿ إنتاج معطياتيا، إلى  ما يعود إلى العالمة اإليقونية: -1
المعطيات التي يوفرىا التمثيؿ اإليقوني كإنتاج بصري لموجودات طبيعية تامة )أجساـ، 

 وجوده، حيوانات، أشياء مف الطبيعة....(.

وال مف أي إلى عناصر ليست ال مف الطبيعة ما يعود إلى العالمة التشكيمية:  -2
الكائنات التي تؤثث ىذه الطبيعة، ويتعمؽ بما يطمؽ عميو التمثيؿ التشكيمي لمحاالت 

 اإلنسانية، أي العبلمة التشكيمية: األشكاؿ والخطوط واأللواف والتركيب.

 كما يمكننا تحديد أىـ الرموز التي تتكوف منيا الصورة فيمايمي:

اإليقونية أو البصرية ويمكف تمخيص الرموز التشكيمية، والرموز المغوية، والرموز 
 ىذه األنواع الثبلثة مف الرموز عمى النحو التالي:

تتمثؿ في األشكاؿ، والخطوط، واإلضاءة، والتي تحمؿ  أوال: الرموز التشكيمية:
 دالالت متعددة ونجد تطبيقاتيا جمية في الفنوف التشكيمية.

مثؿ في الكممات التي تتمتع صغر جزء في المغة وتتأوىي  ثانيا: الرموز المغوية:
باستقبللية المعنى، وكذلؾ الضمائر ونيايات تصريفات األفعاؿ والتي ال تتمتع 

 باستقبللية المعنى.
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وىي مثؿ الصور الضوئية، والخرائط الجغرافية،  ة:يثالثا: الرموز اإليقون
تشير إلى وجود عبلقة تشابو أو تماثؿ بيف الشيء الذي  ةيوالتصاميـ، والرموز اإليقون
 قدـ والشيء الذي يمثمو.

 مقاربات تحميل الصورة:

يرى األستاذ عبد ا ثاني أف افتراض منيجية متكاممة لتحميؿ الرسائؿ البصرية 
الثابتة بمختمؼ أنواعيا )الصورة الفوتوغرافية، الموحة الفنية، الكاريكاتير، الموحة 

رية، الشعار وغيرىا( تبدو معقدة وصعبة وتتطمب مف القارئ أف يكوف مجيزا اإلشيا
 بترسانة مف األدوات اإلجرائية التي تمكنو مف اكتشاؼ خبايا الصورة.

ة مارتيف جولي لتحميؿ الصورة الثابتة: يعتبر روالف بارث أوؿ مف قدـ مقاربة بمقار 
عممو الصورة اإلشيارية وبالتحديد سيميولوجية لتحميؿ الصورة الثابتة، إذ كاف ميداف 

( المختصة في مجاؿ المعجنات، وذلؾ في PANZANIتحميمو لصورة إشيارية لشركة )
وتعتبر طريقة مارتيف  Rhétorique de l’imageكتابو الموسوـ بببلغة الصورة 

جولي ما ىي إال طريقة مطورة لطريقة روالف بارث والتي تقـو عمى استخراج ثبلث 
أساسية مف الصورة، كما أف كؿ رسالة تتضمف عناصر إجرائية محددة وىي ائؿ سر 

 كالتالي:

وىي مجموع الدالئؿ المشكمة  :Message plastiqueأوال: الرسالة الشكمية 
 Etudeلمعناصر التقنية لمصورة، لذلؾ تسمى ىذه الرسالة بالدراسة التقنية لمصورة 

Technique :وتتضمف ىذه الدراسة مايمي 
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وتسمى بالمدونة اليندسية لمصورة ويتـ التطرؽ فييا  لدراسة المورفولوجية:ا -1
طارىا.  لشكؿ الصورة، وخطوطيا ومحاورىا التركيبية أي الحديث عف حامؿ الصورة وا 

وىي المادة التي طبعت عمييا الصورة وحجميا  :le supportحامل الصورة  -أ
 )كممصؽ، ورؽ جريدة، شريط فممي...(.

وىو مساحة الصورة وشكميا وكذا حدودىا الفيزيائية التي تحدد  اإلطار: -ب
إطارىا، إذ تشير الدراسات أف اإلطارات كثيرا ما تمقي اىتماـ لمقراءة يفوت ما تمقاه 

 الموضوعات الرئيسية الميمة التي تتفنف الصحؼ في عرضيا.

التصوير وما وتتعمؽ بتأطير الصورة، نوع المقطة وزاوية  الدراسة الفوتوغرافية: -2
 يقابميا عند المتمقي مف حركة العيف ووضع المركز البصري.

والمتعمؽ بالمسافة بيف  :Le cadrage de l’imageتأطير الصورة  -أ
ذ تسمح ىذه المسافة بخمؽ أنواع مختمفة مف إالموضوع المصور وعدسة الكاميرا 

عاكسة لجو  المقطات وزوايا التصوير التي تحمؿ دالالت معينة وأحاسيس خاصة
 معيف، فكمما كاف الموضوع المصور قريبا كاف المشيد دراميا وحامبل ألحاسيس مؤثرة.

يعتبر تركيب الصورة عمى الحامؿ  زاوية النظر وتركيب الصورة عمى الحامل: -ب
عنصرا أساسيا مف عناصر الدراسة الشكمية لمصورة فيي تمعب دورا فعاال في تنظيـ 

فالعيف ال تقوـ بمسح شامؿ لمصورة   (prise de vue) حركة البصر وزاوية النظر
ية باقي العناصر األخرى نما تحدؽ في منطقة معينة منيا وىذا ال يمنعيا مف رؤ ا  و 

 الموجودة.
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 األبعاد الرمزية لبعض العناصر المكونة لمصورة: -10

( بتعريؼ اإلنساف عمى أنو 1945 – 1847)الفيمسوؼ األلماني  لـ يتردد كاسيرير
ضمف جديد لمواقع ىو البعد كائف رمزي، فيو ال يعيش الواقع في ماديتو، بؿ يعيش 

عتبره صورة دالة تستعمؿ لئلحالة عمى تعريؼ الرمز واالرمزي، إذ اشتغؿ ىذا األخير 
لمداللة عمى العدؿ والحمامة  عمى مدلوؿ يقابميا عف طريؽ العرؼ والتواضع )الميزاف

ف األسرار عجيا المعاصرة في الكشؼ و داللة عمى السمـ ...(، ولقد ساىمت األنثروبول
 الثقافية والحضارية الخاصة برحمة اإلنساف عمى األرض.

 األلوان ورمزيتيا:

ىو مختمؼ الموجات اإلشعاعية التي تصؿ إلى العيف وتحدث فييا  تعريف المون:
تحوالت كيربائية ينقميا العصب البصري في شكؿ تيارات لمدماغ، بينما يعرفو ميشاؿ 

مف الناحية السيكولوجية عمى أنو "إحساس نابع مف  Michal délibéréeدوبري 
بواسطة العيف"، فيو إحساس داخمنا عف طريؽ رؤيتنا لؤلشياء الممونة بالضوء المبلئـ 

وليس لو وجود خارج الجياز العصبي لمكائنات الحية إلى جانب كونو ليس لو أي 
دراكو في شروط وجوده.سحقيقة إال ارتباطو بالعيف التي تسمح بح  و، وا 

فالموف في الحقيقة ىو طاقة مشعة ليا طوؿ موجي، يختمؼ في تردده وتذبذبو مف 
ببلت الضوئية في الشبكية باستقباليا وترجمتيا إلى ألواف، لوف إلى آخر، وتقـو المستق

وتحتوي الشبكية عمى ثبلث ألواف ىي األخضر، واألحمر، واألزرؽ وبقية األلواف 
تتكوف مف مزج ىذه الثبلثة وقد اكتشؼ العمماء أنو عندما تدخؿ طاقة الضوء إلى 

از ىرمونات معينة تحدث الجسـ فإنيا تنبو الغدة النخامية، والجسـ مما يؤدي إلى إفر 
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مجموعة مف العمميات الفسيولوجية، وبالتالي السيطرة المباشرة عمى تفكيرنا ومزاجنا 
 وسموكياتنا.

 تنقسـ األلواف إلى قسميف أساسيف: تقسيمات األلوان:

 يضـ األلواف األساسية والثانوية. القسم األول:

وقد أطمؽ عمييا ألواف تتكوف مف األحمر واألزرؽ واألصفر  األلوان األساسية:
 أساسية نتيجة عدـ القدرة عمى الحصوؿ عمييا عف طريؽ مزج األلواف األخرى.

تتكوف األوالف الثانوية بخمط لونيف مف األلواف األساسية مثاؿ  األلوان الثانوية:
باألصفر ينتجاف الموف البرتقالي بالتضميف في الصورة "التأثير  مزج الموف األحمر

يجري تغيير في الصورة بيدؼ إنتاج معنى خرافي ما، وفي ىذا المستوى بالحيمة" ىنا 
تظير قدرة الباحث عمى تفكيؾ مختمؼ الدالالت التضمينية لمصورة حيث يقوؿ روالف 

نما استعممت لتقوؿ شيء   خر.آبارث عمى أف الصورة ليست ىي األشياء التي تمثميا وا 

صؿ عميو مف المستوى التعيني فالمستوى التضميني يأتي لمضاعفة المعنى المتح
وليؤكد عمى قوة الصورة في اإليحاء بمعنى ثاني انطبلقا مف المعنى التعيني )داؿ 
مرتبط بمدلوؿ( فيصبح الدليؿ التعيني المتحصؿ عميو عبارة عف داؿ ثاني لمدلوؿ ثاني 

 عمى المستوى ويمكف تجسيد ذلؾ مف خبلؿ المخطط التالي:

  مدلوؿ أوؿ داؿ أوؿ

 مدلوؿ ثاني ثانيداؿ  
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فإلى جانب المستوى األوؿ وىو المستوى التعيني والذي يضـ المستوى اإلدراكي 
والمعرفي، ىناؾ المستوى الثاني وىو المستوى التضميني المتعمؽ باإليديولوجيا، والذي 

 الصورة فيو حسب قيـ المتمقي. ةىو أعمؽ مستوى في قراءة الصورة والذي تكوف قراء

تقـو وظيفة الترسيخ عمى تحديد توجيو القارئ أو المشاىد  سيخ:وظيفة التر  -1
نحو مدلوؿ محدد ومعيف مف الصورة ألف الصورة خطاب متعدد المعاني لذا فوظيفة 

نيا إحداث لبس عند أالحد مف المعاني المحتممة التي مف ش ىي النص المرافؽ ليا
 المتمقي وتوجييو نحو معنى محدد.

أقؿ حضورا خاصة في الصورة الثابتة فالصورة والكبلـ  تعد وظيفة المناوبة: -2
عمى ىذا النوع في الرسـو بكثرة في ىذه الوظيفة يوجداف في عبلقة تكميمية ونعثر 

اليزلية والقصص المصورة، والصورة السينمائية نظرا لحضور الحوار، ويرى روالف 
يقونية ذاتيا، فإذا كاف بارث أف وظيفة المناوبة والترسيخ يمكف أف تجتمع في الصورة اإل

النص المغوي وظيفتو المناوبة فإف عممية اإلببلغ تكوف أكثر كمفة ألنيا تتطمب معرفة 
 بسنف المغة، أما إذا كانت وظيفتو ىي الترسيخ فإف الصورة تقـو بعممية اإلببلغ.

تـ قراءة الصورة سيميولوجيا في مستوييف اثنيف ت مستويات قراءة الصورة: -3
 وىما:

ونعني بو إتحاد الداؿ بالمدلوؿ أي المعنى  :Dénotatifاألول: المستوى التعيني 
نيا تشكؿ في حد ذاتيا دالئؿ ذات الموضوعي لمدليؿ وفيو تتـ القراءة األولية لمصورة أل

نيا مجردة مف كؿ قراءة معنى كبير. وتسمى ىذه القراءة بالقراءة الحرفية لمصورة أل
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ب بارث تشكؿ رسالة دوف سنف، وىي التي تقوـ بوظيفة داللية أو جمالية، وىي حس
 اإلببلغ دوف الحاجة إلى سنف وقواعد.

ففي الصور التمثيمية )صور فوتوغرافية، سينما، قصة مصورة( تكوف السنف التي 
تأتي قبؿ القياس )القياس ليس إال نسخة مف المراجع( المستوى التعيني، الذي يمثؿ ما 

 بيف الداؿ والمدلوؿ.تعرضو الصورة مع الواقع 

ويتـ في ىذه المرحمة الوصؼ الدقيؽ لمحتويات الصورة في بعدىا التقني والفني، 
حيث الشكؿ الذي تظير فيو الصورة وتحديد بنائيا الذي يمكننا مف فيـ خصائصيا 
البنيوية وتبياف خطوطيا الرئيسية التي تسيـ بخطوط القوة تساىـ في توزيع عناصرىا 

و شخصيا أو ىندسيا أو أووحدة التكويف بداخميا سواء أكاف تجريبيا  وتشكيؿ توازنيا
عفويا أو غيره باعتبار أف كؿ تكويف لو خصوصيتو وداللتو التي تكشفت مف خبلؿ 
اتجاىات الخطوط داخؿ الصورة وتحديد النقطة المحورية التي تسمى بمركز "االىتماـ 

ضع األشكاؿ بيا وتعيف مختمؼ البصري" وكذا درجة الممئ والفراغ والتوازف وتمو 
األلواف والموف السائد بحيث أف سيطرة مجموعة لونية محددة وكيفية توزيعيا في الصورة 

 يحيؿ إلى قراءات وتأويبلت متعددة.

إذا في ىذا المستوى يجد قارئ الصورة نفسو أماـ مجموعة مف األشكاؿ واألشياء 
شفيا بصفة عفوية، ولئلشارة يتضمف والخطوط واأللواف في مستويات متتالية التي يكت

 ىذا المستوى دراسة مايمي:

 Message plastiqueالرسالة الشكمية  -1
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  Message Iconiqueالرسالة اإليقونية -2

  Message Linguistiqueالرسالة األلسنية -3

ونعني بيا القراءة المعمقة، أو ىي  :Connotatifالثاني: المستوى التضميني 
القراءة ما بيف السطور أو قراءة ما وراء لمصورة الكتشاؼ داللتيا والقيـ الرمزية التي 
تحمميا وفؽ القيـ السوسيوثقافية بالنسبة لكؿ مجتمع، وىذا ما يجعؿ قراءة الصورة عمى 

اإلجراء ىذا المستوى قد تختمؼ مف مجتمع آلخر ومف فرد آلخر، ويسمي بارث 
بحاث أف قراءة الصورة يكوف حسب قراءة النص في الصورة، وقد أثبتت األ المرتبط

المكتوب، فاإلنساف العربي يقرأ الصورة مف اليميف إلى اليسار أما الفرنسي فيقرؤىا مف 
 اليسار إلى اليميف والصيني مف فوؽ إلى أسفؿ.

فالتركيب يفترض قبؿ كؿ شيء، إدراكا كميا لمموضوع الذي تقدمو الصورة، ثـ 
تفكيؾ ذلؾ اإلدراؾ الكمي إلى إدراؾ مجزأ، وليذا البعد أىمية كبرى في الصورة خاصة 
اإلشيارية منيا فمثبل التركيب داخؿ اإلرسالية اإلشيارية مسؤوؿ عف الطريقة التي يقدـ 

قد يكوف محوريا )الشيء أو الكائف يحتؿ الموقع الذي مف خبلليا المنتوج لممتفرج. ف
يتوسط الصورة بحيث إف ىذه النقطة تتحوؿ إلى منبو يمسؾ بالنظرة ويقودىا إلى 

 ارا )الشيء أو الكائف يحتؿ موقعأأف يكوف مبالتعرؼ عمى موضوع الصورة(، ويمكف 
ر الصورة(، كما جانبيا مف الصورة، ويتعمؽ األمر عادة بأقصى نقطة في يميف أو يسا

يمكف أف يكوف التركيب مقطعيا )ويتعمؽ األمر بتوزيع األشياء أو الكائنات بحيث إف 
النظرة تقـو بحركة تقودىا إلى عممية مسح لمجموع الصورة عمى شكؿ الحرؼ الفرنسي 

Z.) 
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ويتـ فييا تحميؿ اإلرساليات المغوية أو المسانية مف  الدراسة التيبوغرافية: -3
كتابتيا )حجـ البنط، طراز الحروؼ، طريقة وضعيا والمساحة المخصصة حيث طريقة 

 ليا(.

 دراسة المدونة المونية وسنن األشكال: -4

واف المستعممة وقيمتيا، طبيعتيا لوفييا يتـ تحديد نوع األ المدونة المونية: -أ
 ومدى طغيانيا أو العكس.

وفييا يتـ الحديث عف مجموع األشكاؿ والخطوط التي  سنن األشكال: -ب
تتضمنيا الصورة، باعتبار دالالت ىذه األخيرة مرتبطة بأبعادىا الثقافية والتاريخية، فبل 

 يمكف تصور تمثيؿ بصري قادر عمى تجاوز األشكاؿ أو تجاىميا أو إقصائيا.

كونة لمصورة، كما أف حجـ األشكاؿ لو دور كبير في تحديد أىمية العناصر الم
فوضع شيئيف متفاوتيف في الحجـ ضمف نفس المساحة معناه خمؽ تفاوت في اإلدراؾ 

 واألىمية والحضور.

كما يمكف أف يضاؼ إلى ىذه الخطوات الدراسية التطرؽ إلى األشخاص الموجودة 
 جنسيـ، مبلبسيـ ... ،في الصورة مف حيث سنيـ

ة التي تتضمنيا الصورة ير اإليقونىي مختمؼ العناص ة:يثانيا: الرسالة اإليقون
ة يكصور اشخاص، أشياء أو حتى حيوانات، ويرى شارؿ سندرس بيرس أف اإليقون

دليؿ يحيؿ إلى الشيء الذي يدؿ عميو بفضؿ سمات خاصة يمتمكيا فقد يكوف أي 
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شيء إيقونة لشيء آخر سواء أكاف ىذا الشيء صفة أو كائنا أو قانونا شريطة أف 
 شبو بينيما ويستخدـ كدليؿ لو. تكوف ىناؾ عبلقة

وىنا يتـ دراسة اإلرسالية  :Message Linguistiqueثالثا: الرسالة المسانية 
المغوية المرافقة لمصورة مف خبلؿ تحديد وظيفتيا بالنسبة لمصورة، فارتباط النص 
بالصورة ىو ارتباط اعتيادي حسب روالف بارث ألف الصورة تمتاز بتعددية المعنى، 

ؿ غياب النص المرافؽ يجد المتمقي نفسو يسبح في بحر مف المعاني، حيث ففي حا
يمكف أف يتعرؼ عمى بعض منيا ويجيؿ البعض اآلخر، لذلؾ فالرسالة األلسنية توجو 
القارئ لمدلوالت الصورة، حيث تسمح لو بأخذ البعض منو وتجاوز البعض اآلخر الذي 

 ليس لو عبلقة بالصورة.

ة ظيفتيف لمنص المغوي الذي يرافؽ الصورة وىي وظيفإذ يحدد روالف بارث و 
 الترسيخ والمناوبة.

 والقسم الثاني: ويضم األلوان الدافئة واأللوان الباردة

فيي تعد ألواف جريئة ونشيطة فيي األلواف التي تميؿ إلى الظيور  األلوان الدافئة:
في الفضاء وتتمثؿ األلواف الدافئة في األصفر، األحمر، البرتقالي وسميت بيذا ألنيا 

 تذكرنا بألواف النار والشمس والدـ وىي مصادر الدفئ.

باليدوء  تسكف األلواف الباردة في الطبيعة، فيي تعطي إنطباعا األلوان الباردة:
وتشمؿ األلواف الباردة كاألزرؽ واألخضر والبنفسجي، وقد سميت باأللواف الباردة ألنيا 

 تتفؽ مع لوف السماء والماء والثمج وىما مبعث البرودة.
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 رمزية األلوان:

يرا منذ القدـ باعتباره وسيمة بالموف كصيغة بصرية قد أواله اإلنساف اىتماما ك
شياء المادية المتعمقة بالجانب البصري، ما ارتبط أيضا بالمغة لمتمييز بيف الكثير مف األ

واألحاسيس المعنوية فتقوؿ "ضحكة صفراء" و"أحبلـ وردية" و"أفراح بيضاء" و"أياـ 
سوداء" إلى غير ذلؾ مف الدالالت الرمزية لؤللواف والتي قد تختمؼ مف فناف إلى فناف 

آخر، إذ تصنؼ األلواف  آخر. ومف عصر آلخر ومف ثقافة مجتمع إلى ثقافة
تستمد معانييا الثقافية  يوالت code esthétiqueسيميولوجيا ضمف المدونة الجمالية 

مف المدونة االجتماعية، أي مف الدالالت التي تنتج عف االتفاؽ العرفي لنسؽ ثقافي 
يحاءات األلواف مف نسؽ ثقافي آلخر، فما يدعوا  األمر الذي يبرر تبايف رموز وا 

 والسعادة في ثقافة ما، قد يدعوا في ثقافة أخرى لمحزف. لمتفاؤؿ

فالدالالت الخاصة باأللواف ىي دالالت محمية ومرتبطة بسياؽ ثقافي بعينو، لذا "ال 
وجود لترسيمة جاىزة ومطمقة لتأويؿ األلواف، إف األمر يتعمؽ بحساسية خاصة تجاه 

ود االختبلؼ في داللة األلواف المؤوؿ وتجاه ثقافتو وتاريخو وتاريخ االخريف أيضا ويع
 بحكـ عدة عوامؿ منيا:

 قوة الموف أو عبلمتو في عصر ما قبؿ التاريخ والحضارات القديمة. -

 دور الموف ورمزيتو في العادات والتقاليد. -

 رمزية الموف في العقيدة أو الديف. -
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بدأ الموف يأخذ ألوؿ مرة صفة الرمز في عصر البابمييف، بحيث أنيـ أعطوا  ولقد
 في تقاليدىـ وعباداتيـ لونا لكؿ نجـ مف نجوـ الفمؾ.

وسوؼ نتناوؿ بعض ىذه الدالالت الرمزية والتي نجد بيا بعض القواسـ المشتركة 
 في التفكير اإلنساني بشيء مف االختصار كمايمي:

وكما ىو معمـو فإف "األبيض: يرمز إلى الطير والصفاء  المون األبيض:* 
والبراءة والحرية والسبلـ واالستقرار، وكذلؾ ىو رمز لمضوء ولمنيار، لمصدؽ 
واإلخبلص وعدـ التحيز، لمنقاء في الحب والرقة والشفافية، ومف جية اخرى بما أف 

غسؿ الذنوب واآلثاـ، الموف األبيض لوف الكفف فيو رمزية إلى ترؾ الدنيا وخطاياىا، و 
 كما يرمز إلى الحياة الجديدة المتجددة" كما يرمز إلى كوكب القمر.

 داؿ عمى الغموض والحياد والرسمية والجدية. المون الرمادي:

ىو رمز لمماء، والحنيف الدافئ، والذاكرة والتذكر، والطاقة  المون البنفسجي:
 الروحية الفائضة، والتحرر مف الجنوف.

 ىو رمز لمحب بكؿ أنواعو وأسمى تجمياتو خاصة الحب اإلليي. رتقالي:المون الب

 داؿ عمى الموت والحزف والتشاـؤ والحرب والخبث والظبلـ... المون األسود:

كاف ىذا الموف يرمز لمدـ الذي يعني الحياة بالنسبة لئلنساف  المون األحمر:
وأشياء أخرى مف ممتمكاتيـ،  والحيواف، إذ كاف الفراعنة يطموف بو األشجار والحيوانات

بغرض حمايتيا مف المصائب وطرح البركة فييا، كما كاف سكاف واد النيؿ يدىنوف 
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أجساميـ بو أثناء االحتفاالت ويرتدوف الحمي المصنوعة مف العقيؽ األحمر. فعادة 
ألمازيغ القدامى الذيف كانوا يعتبرونو مقويا لدى ااستعماؿ ىذا الموف وجدت كذلؾ 

يرمز إلى الحياة والدـ ويمنح الحيوية والقوة كما يبعد األرواح الشريرة عف  سحريا،
األموات، فكانوا يستعمموف آنذاؾ سائبل يدعى باألحمر الجنائزي لطبلء القبور واألثاث 
الجنائزي، ورش عظاـ األموات السيما الرأس منيا. ويرمز الموف األحمر عند اليندوس 

بائؿ تمطخ المولود بالدـ حتى تكوف لو فرصة في العيش إلى الحياة والبيجة وبعض الق
 مدة طويمة.

ىو لوف عرؼ منذ القدـ ومف طرؼ شعوب كثيرة، إذ يرمز في  المون األخضر:
الكنيسة الكاثوليكية الحالية إلى المختاريف مف عند الرب والروح المقدس، بينما يرمز 

ـ فيو رمز الجنة، كما يعبر عف إلى األرض في الكنيسة الشرقية أما داللتو في اإلسبل
 .والنماء اإلنشراح واليدوء، وىو لوف الجناف، رمز العطاء والحياة والصحة

أو عدو أزرؽ لشدة خبثو ومكره وحيمتو،  أزرؽ يقولوف فبلف شيطاف المون األزرق:
إذ كره العرب الموف األزرؽ والعيوف الزرقاء فاتيموا أصحابيا بالكذب والمـؤ والشر، فقد 
. كاف عرؼ ىذا الموف في  عرؼ العرب القدامى الموف األزرؽ في عيوف الغزاة الرـو

قديما بالنيمي  القديـ بقدرتو عمى الحماية مف الشر ومف النظرة الحاسدة وكاف يسمى
التي ربطت بواد النيؿ الشيير الذي يرمز لدى الفراعنة بمونو األزرؽ إلى الخمود 

 واألبدية.

يحمؿ ىذا الموف عدة دالالت إذ كاف يرمز قديما لدى الصينييف  المون األصفر:
إلى لوف العظمة واألرض، كما كاف يرمز عند الفراعنة إلى جسد اآللية، وبحكـ لونو 
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كذلؾ إلى لوف الشمس والنور الذي يبعد األرواح والجف، ويرمز لمشحوب فيو يرمز 
 ولممرض فيقاؿ فبلف مصفر الوجو.

لئلشارة في الثقافة العربية تستمد األلواف داللتيا مف المعتقد الديني السائد في ىذه 
الثقافة، ففييا يرمز الموف األبيض إلى الطيارة فيو لوف لباس اإلحراـ ولوف المبشريف 

﴾ آؿ عمراف اآلية َيْوَم َتْبَيضُّ ُوُجوٌه َوَتْسَودُّ ُوُجوهٌ الجنة لقولو تعالى في محكـ تنزيمو ﴿ب
ة فيقاؿ: فبلف قمبو بيألبيض في الموروث الشعبي إلى الط، كما يدؿ الموف ا106

 أبيض، ويدؿ أيضا عمى نقاء العرض وصفاء الشرؼ.

د الذي يعتبرونو رمز لمفشؿ كاف العرب ينفروف مف الموف األسو  المون األسود:
والجيؿ والشـؤ وسوء الخاتمة، وقد ورد الموف األسود سبع مرات في القرآف الكريـ منيا 

َيْوَم َتْبَيضُّ ُوُجوٌه َوَتْسَودُّ ُوُجوٌه َفَأمَّا الَِّذيَن  :﴿ 106قولو تعالى في سورة آؿ عمراف 
 ﴾. ُكمْ اْسَودَّْت ُوُجوُىُيْم َأَكَفْرُتْم َبْعَد ِإيَمانِ 

إف العرب والمسمميف يتفاءلوف بكؿ ما ىو أخضر الذي يرمز  المون األخضر:
﴾ ..ُمتَِّكِئيَن َعَمى َرْفَرٍف ُخْضٍر. لمخير والنمو وىو لوف أىؿ الجنة لقولو تعالى:﴿

 وىو مف بيف أىـ األلواف المحببة عند الرسوؿ صمى ا عميو وسمـ. 76الرحمف اآلية 

وظفت األشكاؿ اليندسية منذ القديـ في األساطير  باألشكال:الدالالت المرتبطة 
والمعتقدات الدينية واالجتماعية وفي الفنوف والمعمار وغير ذلؾ، وطورت وظائفيا حتى 
أصبحت األشكاؿ اليندسية مفردة في لغة عمـو كثيرة، وفنوف متنوعة، ومف الناحية 

 بطة بالبعد الثقافي.السيميولوجية فإف لمشكؿ اليندسي دالالت متعددة مرت
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 داللة بعض األشكال اليندسية:

يدؿ عمى الصرامة، معرفة اليدؼ، القاعدة العريضة والمتينة، التاريخ  المثمث:* 
ؿ البناء المتماسؾ، التدرج، الصعود والرقي، الشموخ، وىو يدؿ عمى عناصر أو ياألص

 الفكر والتركيز.مكونات ثبلث مترابطة يشير إلى العبلقات المنطقية ويحيؿ عمى 

المثمث المقموب قد يدؿ عمى اإلخفاؽ والسقوط والتراجع والموت أو التبلشي * 
 جي.يالتدر 

داللة عمى االحتواء والحدود المضبوطة، والبساطة، التوازف، التساوي،  المربع:* 
الركود والثبات ويرمز أيضا إلى الصبلبة وقد يرمز إلى عناصر أربعة )مثؿ الفصوؿ 

 االتجاىات األربعة(. –األربعة 

 –القمر  –الديمومة، الدوراف، الحيرة، اإلتساع، الزمف كما ترمز لمشمس  الدائرة:* 
الكواكب، أما نصؼ الدائرة يعتبر مف رموز العمارة اإلسبلمية فيو شكؿ القبة في 

 المساجد والمباني اإلسبلمية والعربية.

، أما المستطيؿ المنتصب فيرمز داللة عمى اإلتساع واالمتداد األفقي المستطيل:* 
ي، التطاوؿ والنمو والطموح، ويرمز لمحضارة المعاصرة فيو شكؿ دلبلمتداد العمو 

 العمارات الحديثة ... الخ.

باإلضافة إلى ذلؾ، قد تدؿ األشكاؿ المختمفة لمجنس، فالشكؿ الطويؿ يدؿ عمى 
اؿ المعقدة والمتداخمة الذكر، والبيضاوي أو الممتوي يدؿ عمى األنثى، وقد تدؿ األشك

 عمى العصرنة واإلبداع والخياؿ، واألشكاؿ البسيطة عمى الجمود والرتابة والقدـ.
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 لشكميا وحجميا: ارمزية الخطوط وفق

فتمثؿ الثبات والتساوي واالستقرار الصمت واألمف واليدوء  الخطوط األفقية: -
 والتوازف.

البلتوازف كما يشير إلى الميونة يشير الخط المنحنى إلى  الخط المنحني: -
 والحناف واألنوثة والداللة.

ف الخط عومة والمطؼ وعمى العكس مف ذلؾ فإيشير إلى الن الخط الرقيق: -
 المدبس يشير إلى العنؼ والحسـ والبلتردد.

يتف ) ( إلقامة نوع مف itten and Kandiskyوقد حاوؿ كؿ مف كاندينسكي وا 
بعض األشكاؿ "فالدائرة ىي في العالـ الروحي لممشاعر المطابقة بيف بعض األلواف و 

والنفحة المتموجة، لذلؾ فيي تتطابؽ مع الموف األزرؽ أما المربع فيو العالـ المادي 
لمجاذبية والكونية لذلؾ فيو يتطابؽ مع الموف األحمر، أما المثمث فيو العالـ المنطقي 

 والفكري، لذلؾ فيو يتطابؽ مع الموف األصفر.

 ة بعض األعداد:دالل

لكؿ ثقافة رصيدىا الخاص الذي تولي مف خبللو رمزية ودالالت معينة  األعداد:
 لكؿ عدد مف األعداد، ومف رمزية األعداد مايمي:

عادة ما تركز ثقافتنا عمى مجموعة مف الطقوس والممارسات التي  العدد ثالثة:
يظير فييا جميا ىذا العدد، فيو يمثؿ الثبلثية الرمزية التي تضمف التطور مف المادي 
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إلى الروحي ثـ إلى اإلليي كما يرمز كذلؾ إلى كؿ مف الرجؿ، المرأة، والطفؿ، وىذا 
 بيا المثمث. العدد في الحقيقة يحمؿ تمؾ المعاني التي خص

يرتبط ىذا العدد عادة باألصابع الخمسة لميد إذ يرمز في اإلسبلـ  العدد خمسة: -
إلى الصموات الخمس وكذا القواعد األساسية لمديف اإلسبلمي، لكف شكؿ اليد المصور 
لمعدد خمسة قد وجد قبؿ ظيور اإلسبلـ وعبر فترات تاريخية بعيدة، إذ عثر عمييا فوؽ 

كما وجدت بالجنب مف تمثاؿ تانيت ليدؿ ذلؾ عمى تقديس ىذا العدد  تماثيؿ قرطاجية
بعاد  واليد المجسدة لو لدى شعوب كثيرة، والتي كانت وال تزاؿ تحمؿ معاني الوقاية وا 

 القوى الشريرة.

ويتجمى العدد خمسة في الثقافة القبائمية مف خبلؿ بعض الممارسات الطقوسية، 
رة لميد ذات األصابع المتفرعة، كما تتدلى في وكذا الحمي التي تحمؿ أشكاؿ مصو 

ة معنيات في سأغمب األحياف كأنواط مف عقود مختمفة األشكاؿ، أو تأخذ شكؿ خم
حمي الطوارؽ بالجنوب الجزائري، ويعرؼ شكؿ اليد في األوراس بشكؿ صفيحة صغيرة 

 بقاعدة بيا أسناف صغيرة تدعى بالمشط وىي ترمز إلى الخصوبة.

يرمز ىذا العدد في اإلسبلـ إلى السماوات السبع، األراضي السبع،  :العدد سبعة -
األبواب السبع واآليات السبع مف سورة الفاتحة، كما أف ليذا العدد قيمة سحرية تظير 
بشكؿ بارز في العديد مف الطقوس والممارسات، ففي المغرب مثبل تقـو النساء المواتي 

شجرة معينة لتثبتو بأحد الحباؿ السبع  ال ينجبف بمؼ حزاميف سبع مرات حوؿ جذع
الثانية، كما يظير في عدد األنواط التي تتدلى مف الحمي وعدد األساور التي تحمميا 

 النساء.
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تتطمب عممية تحميؿ الصور الثابتة سيميولوجيا تحميبل تفكيكيا لمبنية مف حيث: 
... وغيرىا، ثـ الوضعيات –األشياء –الذوات –الرموز –الظبلؿ –األلواف –األشكاؿ 

 البحث في دالالتيا وتداخبلتيا والعبلقات بينيا وأبعادىا االجتماعية والثقافية.

تعتبر اإلشارات والرموز في الحياة اإلنسانية بكثرة، حيث  داللة بعض الرموز:
تحمؿ الكثير مف المعاني والدالالت وتوظؼ في مجاالت متنوعة كالديف والسياسة 

 يرىا.واالقتصاد والمجتمع وغ

الصميب  –السيؼ )اإلسبلـ( –النجمة الخماسية  –القبة –اليبلؿ  رموز دينية:* 
 النجمة السداسية، الطاقية، الشمعداف )الييودية(.–صورة مريـ والمسيح )المسيحية( –

 السحر(.–القروف )الشر –اليد، العيف )الحسد(  رموز اجتماعية:* 

 .$ بنفسيا، رمز الدوالرتتخذىا الشركات لمتعريؼ  رموز تجارية:* 

المثمثاف المتداخبلف )الماسونية(، المنجؿ والمطرقة  الرموز األيديولوجية:* 
 )االشتراكية(.

القمب، –الحمامة )السبلـ( –النخمة )األصالة( –الصقر –الجمؿ  رموز ثقافية:* 
 األىرامات، اآلثار )الحضارة(.–الورود )الحب( 

 الرموز العسكرية.–كإشارات المرور  رموز تنظيمية:* 
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 دالالت األشخاص والحيوانات:* 

وقد تكوف  إف صور األشخاص والحيوانات والنباتات قد تشير إلى معاني معينة،* 
 فكارا محددة.عبلمات تحمؿ إيحاءات وأ

يشير إلى االنطبلؽ والتحرر، والمغامرة والنشاط والجماؿ والبموغ،  الشاب:* 
 والتيور.

 العفاؼ، الخصوبة، الجماؿ، الحياة، الشيوة، اإلغراء، الحياء، اليدوء. الفتاة:* 

 الحكمة والعقؿ، الضعؼ والعجز، الوقار، قرب النياية. المسن:* 

الحناف والعطؼ، العطاء والتضحية، الطفؿ: البراءة، الفرح، الحياة،  األم:* 
 المستقبؿ، العفوية، النمو.

 عاية، الشقاء، البذؿ والتضحية، المسؤولية.العمؿ، العطاء، الر  األب:* 

 القوة، التحكـ، النظاـ، الوحدة، الحكمة، التسيير. الزعيم أو القائد:* 

 األمف، الحماية، النظاـ، التسمط، القمع، الحرب، القسوة، القوة. الجندي:* 

 : الرحمة، الشفاء، النجاة، الحياة، اإلنسانية.الطبيب *

، األخبلؽ، العطاء، التخمؼ،  ي:الفالح والراعي والبدو *  الطيبة، الشيامة، الكـر
 السذاجة، الجيؿ، التمسؾ بالتقاليد.

 الطمع، االستغبلؿ، المادية، اإلنتاج، العمؿ، االستثمار، الربح. التاجر:* 



 
123 

 

 سيميولوجيا الحيوانات: 

 الممؾ، القوة، التسمط. سد:األ* 

 : القوة، السرعة، النشاط.النمر* 

 البطء، العجز. السمحفاة:* 

 المكر، الحيمة، الدىاء. الثعمب:* 

 الغباء، الذؿ، الطاعة العمياء، االنقياد، العبودية. الحمار:* 

 اإلنتاج، العطاء، مقدسة عند اليندوس. البقرة:* 

 األصالة، الحدة، القوة. الصقر:* 

، الحزف، الشر. الغراب والبومة:*   الشـؤ

 ، اليدوء.السبلـ، الحرية، الجماؿ الحمامة:* 

 العمؿ، اإلتقاف، النظاـ، التفاني. النحمة:* 

 الوسخ، القذارة، المرض، التطفؿ، الممؿ. الذبابة:* 

 األلفة، الدالؿ، المطؼ، الجماؿ. القطة:* 

 الحارس، األماف، الوفاء، الرفيؽ، الخادـ. الكمب:* 

 الجماؿ، الرقة، التكبر، التباىي. الطاووس:* 
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 الخوؼ والجبف، اليروب، السمبية، االنسحاب.الغباء،  النعامة:* 

 الجماؿ، الفرح، الغناء، الصوت الجميؿ، العذوبة، الحرية، االنطبلؽ. العصفور:* 

 يعة:بسيميولوجيا الط

 الثبات، البقاء، العطاء، االمتداد العريؽ. الشجرة:

 الحب، الجماؿ، التسامح، االنشراح التفاؤؿ. الورود واألزىار:

 .، الدفاع، الحقد، الحماية، الخطرالشر األشواك:

 األصالة، التاريخ، العطاء،  النخمة:

 الحزف، البرد، القسوة، العزلة، الغضب التقمب، الييجاف.الشتاء:  الفصول:

 الجماؿ، الفرح، االنطبلؽ، اإلبداع، االنشراح. الربيع:

 اليدوء، الفراغ، االستجماـ، الترحاؿ، االكتشاؼ. الصيف:

 الممؿ، الذبوؿ، الموت. الحزف، الخريف:

 الحياة، البعث، النشاط، الحرارة. الشروق:

 النياية، الموت، الرحيؿ. الغروب:

 الغموض، الظبلـ، الخوؼ، الخطر، السير، المجوف. الميل:

 العمؿ، االنطبلؽ، الحياة، الضوضاء. النيار:
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 االتساع، الغموض، الحيرة، التأمؿ، اإليماف با، الغيب. السماء:

 الجماؿ، االكتشاؼ، العمـ، األسرار. وم والكواكب:النج

 الجماؿ، السطوع، الجاذبية، التألؽ، العمو. القمر والشمس:

رمزية بعض األشياء: نقصد باألشياء المبلبس واألواني واألثاث والمعدات والوسائؿ 
ير في كثير مف األحياف إلى دالالت شالمختمفة والحمي والمقتنيات األخرى، حيث ت

 بر عبلمات سيميولوجية.وتعت

براز معاني عديدة واإليحاء بمشاعر أو ة عامة تستخدـ األشياء المختمفة إلبصف
 فكار، كما تقرف بسموكيات ومعتقدات متنوعة.أ

تشير إلى المكانة، الوظيفة،  –البدلة –غطاء الرأس –مثؿ: القبعة  المالبس:* 
 اعية وغيرىا.الديف، العمر، الجنس، البمد، العرؽ، الطبقة االجتم

السرير، يدؿ عمى المنصب، الطبقة، –الخزانة –الكرسي –مثؿ: المكتب  األثاث:* 
 الحالة المادية، الوظيفة، الذوؽ االجتماعي والجمالي ... الخ.

مثؿ: السيارة، الياتؼ، حقيبة اليد أو المحفظة تدؿ عمى التطور  الوسائل:* 
 العممي، الحداثة، المنصب، الذوؽ، الحالة المادية، الحالة الصحية ... الخ.

ليا وظيفة جمالية، وقد تشير إلى  –وأدوات الزينة  –مثؿ: أواني األكؿ  األواني:* 
لفولكمور والطقوس، وقد ترمز الحالة المادية واالجتماعية، وتدؿ عمى الثقافات وا

 لمجنس.
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 الزينة والجماؿ، قد تحمؿ دالالت ثقافية أو دينية.–تدؿ عمى الرفاىية  الحمي:* 

 مكونات الخطاب اإلشياري وآليات اشتغالو -11

يقاؿ: خاطبو خطابًا ومخاطبة وتخاطب إذا كممو « خاطب»الخطاب، لغة، مصدر 
ويمكف أف نبلحظ، في كثير مما يرتبط بالمدخؿ وىو أيضًا، ما يكمـ بو الشخص غيره، 

عنصرًا معنويًا مشتركًا يتمثؿ في « خطبة»و« خطبة»كما في « خ ط ب»المعجمي 
معنى التواصؿ، وىذا ما يتبلءـ، نسبيًا، مع سياؽ استعماؿ المصطمح في الدراسات 

نو مع في ىذه الدراسات، إال أ« الخطاب»المغوية الحديثة، وتتعدد مجاالت استعماؿ 
 ذلؾ، يمكف تحديده، وفؽ معياريف:

معيار مادي: ويعنى فيو بالمادة التي يتشكؿ منيا الخطاب بوصفو إنتاجًا  -أ
لغويًا، شفويًا أو كتابيًا،/ أكبر مف الجممة، أما دالليًا فيتسـ الخطاب بكونو تامًا مستقبًل 

 «.النص»مفيوـ  بمعناه موسومًا ببداية ونياية، وبيذا المعنى، فإف الخطاب يماثؿ

معيار التصنيؼ: ويعنى فيو بدراسة مختمؼ االنتاجات المغوية بغرض التمييز  -ب
بينيا إذا يبلحظ أف كؿ خطاب يستثمر موضوعات معينة ويوظؼ المغة بطريقة 
خاصة، معجمًا ونحوًا وتداواًل )أي الشروط المقامية والتواصمية المتعمقة بالخطاب(، 

يف أنواع مف الخطاب: قانوني، فمسفي، إشياري، صحفي، وعمى ىذا االساس، نميز ب
 سياسي...

الخطاب وحدة لغوية كبرى، تتكوف مف جمؿ مترابطة ومتجانسة، ناتجة عف 
ظروؼ خاصة تتحكـ في صياغتيا، وتدفع الشخص إلى ممارسة المغة، قصد التأثير 
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و الذي في مخاطبو بشكؿ مف األشكاؿ، ويتضح مف خبلؿ ىذا التعريؼ أف الخطاب ى
يمنح المغة مدلوليا الحقيقي عف طريؽ استعماليا مف طرؼ المتكمميف، إذ يصعب 
تصورىا قبؿ ىذا االستعماؿ، أي قبؿ إنجازىا، فالخطاب ىو المجاؿ الذي تكتسب فيو 
الوحدات المغوية قيمتيا الداللية الممموسة بعد أف كانت كيانًا نظريًا ليس إال. فالمرسؿ 

الجياز المغوي لبناء المعرفة التي يريد إرساليا إلى المتمقي،  أو المتكمـ يمجأ إلى
مستعينًا في ذلؾ بمجموعة مف التراكيب البنيوية المضبوطة في ظروؼ مادية معينة، 
وفي سياؽ تواصمي محدد، بيذا المعنى يصبح الخطاب مسرحًا تجد فيو المغة ما 

حسب مقتضى الحاؿ واستراتيجية يمثميا، ومف ينجزىا سردًا أو شعرًا أو مقالة أو خطبة 
 المتكمـ.

لذلؾ فإف أىـ ما يميز الخطاب ىو كونو ممارسة فعمية ليا أشكاؿ وتمظيرات 
مختمفة )إشيارية، صحفية، سياسية(، وىو فضاء موقع لمذات التي تنتجو )نساء ورجاؿ 
اإلعبلف والصحافة والسياسة( وىو أخيرًا مجاؿ لمفعؿ والصراع والرغبة )التأثير، 

 اإلقناع، االستقطاب(.

 أوال: مكونات الخطاب اإلشياري

يفرض الحديث عف الخطاب اإلشياري التمييز بيف قطبيف أساسييف متباينيف 
اقتصادي الذي يوجد خارج  -ومتكامميف في اآلف نفسو، ويتمثبلف في البعد السوسيو

عد الخطاب، والخطابي بصفتو نسيجا تتشابؾ فيو مجموعة مف العبلمات وفؽ قوا
اقتصادي يمثؿ اإلطار العاـ الذي تمارس داخمو  -تركيبية وداللية. فالمسار السوسيو

 عممية اإلشيار. 
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ويعطي الخطاب اإلشياري لنفسو، كميمة، اإلخبار عف خصائص ومميزات ىذا 
المنتوج أو ذاؾ بيدؼ الدفع بالمتمقي إلى القياـ بفعؿ الشراء. ىذه الوظيفة الموضوعية 

اقتصادي  -(. وتتحكـ في تكويف المسار السوسيو92يفتو األساسية)تبقى مبدئيا وظ
 ثبلثة عناصر:

يكوف المنتوج عنده بمثابة نقطة االنطبلؽ لصياغة إرسالية إشيارية  اإلشياري: -
 يكوف المتمقي إزاءىا فاعبل إجرائيا محتمبل.

الفاعؿ اإلجرائي المحتمؿ الذي يتحوؿ  :Le consommateurالمستيمك  -
 عؿ إجرائي حقيقي في حالة إقدامو عمى اقتناء المادة موضوع اإلعبلف.إلى فا

 ىو موضوع التبادؿ بيف المنتج والمستيمؾ. :Le produitالمنتوج  -

أما المستوى الثاني فيو مستوى الخطاب الذي "يفترض وجود قائؿ ينجز مجموعة 
أساسا خطابا لو  نو يستقبؿكأقواؿ ومتمؽ ليس ىو المستيمؾ المستفيد مف المنتوج، ول

ؤوال ليذا ممجموعة مف المكونات والخصائص الخطابية التي تجعؿ منو قارئا و 
المرسؿ والمرسؿ إليو، (. وتتمثؿ العناصر الفاعمة في ىذا الخطاب في 93الخطاب)
 واإلرسالية.

ويتكوف الخطاب اإلشياري مف نسقيف داللييف أساسييف: نسؽ المغة الطبيعية، 
 بصري.والنسؽ األيقوني ال

                                                           
92 Jean Baudrillard, le système des objets. Ed : Gallimard. 1968, p. 230. 

 .88، ص. 85  -84مجمة ف. ع. م، عدد   93
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تعتبر المغة الطبيعية ذات أىمية بالنسبة لمنسؽ األيقوني البصري، حيث توجو 
القارئ نحو قراءة محددة، وتربط بيف مختمؼ مقاطع النسؽ األيقوني خاصة عندما 
يتعمؽ األمر بصورة ثابتة. ولمصورة قوانينيا وببلغتيا، أيضا، فيي ذات تأثير في 

مشاىد لتثير فيو الرغبة واالستجابة. وتكتسي ىذه النفس، وتجمب االىتماـ وتستوقؼ ال
 األىمية نظرا لوظائفيا المتعددة، التي يمكف اختزاليا في النقاط اآلتية: 

 ارة الذوؽ قصد اقتراح البضاعة.ثترمي إلى إالوظيفة الجمالية:  -1

الصورة فضاء مفتوح عمى كؿ التأويبلت، ليذا تكوف  الوظيفة التوجييية: -2
نا مأغمب األحياف بتعميؽ لغوي قد يطوؿ أو يقصر. وفي ىذا اإلطار تحيمرفوقة في 

 الصورة عمى قراءة النص الذي يثبت فيو الداعي أفكاره وحججو.

تقدـ لنا األشياء واألشخاص في أبعادىا وأشكاليا بدقة  الوظيفة التمثيمية: -3
قى المرجع األوؿ امة. الشيء الذي تعجز عنو المغة في كثير مف األحياف، أي أنيا تبت

واألخير الذي يجد فيو النص تجسيده وتقويمو، إذ أف المشاىد يغدو ويروح بيف النص 
 والصورة ليظؿ بالو معمقا بيذه األخيرة.

الصورة تعبير يغازؿ الوجداف، ويغذي األحبلـ ألنيا عالـ الوظيفة اإليحائية:  -4
ر البلوعي وتوحي بمشاعر مفتوح عمى مصراعيو لكؿ التأويبلت والتصورات. وىي تحاو 

 شاىد إلى آخر.مطبيعتيا مف  يتختمؼ ف
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إف الوظائؼ األربعة األولى تتظافر لخمؽ عالـ داللي  الوظيفة الداللية: -5
 (.94شاىد)ممعيف، وىذه الداللة تأتي نتيجة التفكير والتأمؿ الذي أسستو الصورة لدى ال

مف تحقيؽ استراتيجيتو،  لكف اإلشكاؿ العميؽ ىو: كيؼ يتمكف الخطاب اإلشياري
ر تناولنا آلليات اشتغاؿ ببالرغـ مف وعي المتمقي بيا؟ وىو ما سنحاوؿ اإلجابة عنو ع

 الخطاب اإلشياري.

 ثانيا: آليات اشتغال الخطاب اإلشياري

ينيج الخطاب اإلشياري استراتيجية اإلقناع انسجاما مع وظيفتو المتمثمة في الدفع 
شراء، معتمدا في ذلؾ مجموعة مف اآلليات والميكانيزمات بالمتمقي إلى إنجاز فعؿ ال

تتمثؿ في "آليات اإلقناع المنطقي، وبعض اآلليات األخرى التي تستند إلى العبلمات 
 (.95والرموز والصور التي تجد مرجعيتيا في المتخيؿ العاـ لممجتمع")

بدييي أف كؿ إقناع يستوجب البرىاف واالستدالؿ، الذي يدعـ األطروحة 
المعروضة. فالبرىاف فرع مف فروع المنطؽ الذي يتحكـ في مسار الخطاب بحيث 

( 96يؤدي حتما إلى نتيجة في صالح مقاصد المتكمـ، وىو حافز قوي لؤلمر بالتنفيذ")
ويعتمد الخطاب اإلشياري في دعـ تسمطو عمى المنطؽ الببلغي موظفا أقواؿ 

رزة، إلحاطة المنتوج بيالة مف الحكماء، وذوي الخبرة والموىبة، والشخصيات البا

                                                           
 .37، ص. 1986/ 5مجمة دراسات أول، عدد:   94
 .90، ص. 85  -84مجمة ف.ع.م، عدد:   95
 .43، ص. 1986/ 5مجمة دراسات، أ.ل، عدد:   96
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"، وبالتالي Lux" "لصابوف Nastasia Kiniskiاألساطير: إشيار "ناستازيا كينسكي" "
 ردع إرادة المتمقي.

ويتوسؿ الخطاب اإلشياري المنطؽ االستنباطي، عبر إضفاء طابع الكونية عمى 
" حيث Coloradoالبضاعة كنتيجة حتمية وضرورية مثبل إشيار صباغة "كولورادو 

ؤثر عمى ىذه الصباغة. بالمقابؿ نرى تأف توالي الفصوؿ، وتقمب أحواؿ الطقس، ال 
"أف المنطؽ االستقرائي ينطمؽ مف تجربة ممموسة، فيستنتج منيا مبدأ عاما عف طريؽ 

طابقة مسياؽ البرىاف، ألف غاية اإلشيار )تكمف في( خمؽ مسممات ... فحينما تتـ ال
ثبل، وراحة باؿ المرأة األنيقة... سيكوف كؿ إجراء خطابي، حكما بيف آلة الغسيؿ م

مسمما بو في حؽ ىذه اآللة، وىكذا ال تعود قيمة البضاعة محددة بمجموعة مف 
قيـ ذاتية منطمقيا ذاتية الفرد، ومنتياىا العالـ المثالي بالمواصفات الموضوعية، بؿ 

 (.97الذي تكرسو لغة اإلعبلف")

المنطقي، يستعمؿ الخطاب اإلشياري آليات أخرى، مف بينيا إضافة إلى اإلقناع 
عمى قيمتيا االستيبلكية، بؿ يشحنيا دالليا أيضا،  لمبضاعة أنو ال يركز في تقديمو 

فيصبح رمزا يميز شخصا ويمحقو بفئة تمثؿ المرجعية عمى المستوى االجتماعي. 
نموذجية ولو عمى  لبلنتماء، والتصالح مع فئة اونتيجة لذلؾ تصبح البضاعة رمز 

مستوى الظاىر. ففي إشيار حميب سنطراؿ: )سنطراؿ، حميب األبطاؿ(، يصبح المنتوج 
بطاؿ، أف يعبرىا. "ويستعمؿ قنطرة، عمى كؿ مف يرغب في االلتحاؽ بصؼ األ

بيف المنتوج والرغبة فيو،  confusion Infantileاإلشيار في خمؽ الغموض الطفولي 

                                                           
 .44نفس المرجع، ص.   97
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(. 98الطور الذي ال يميز فيو الطفؿ بيف أمو وما تقدمو لو")وفي إعادة المستيمؾ إلى 
فالتركيز ىنا يتـ عمى الجانب النفسي، في سعي الخطاب اإلشياري إلى خمؽ متمؽ 
عالؽ الذىف باألوىاـ، والتأثير عمى سموكاتو وغيرىا مف العواقب الوخيمة التي تمت 

بأنو بلت التي توىـ المتمقي اإلشارة إلييا سابقا، وىذا ما نبلحظو بشكؿ جمي في الوص
ف ىو استعمؿ ىذا المنتوج دوف غيره: نوع مف السيارات، أو إبإمكانو التميز عف غيره 

بل"، تظير مف "الشامبواف" أو الصابوف ... الخ. ففي إشيار "شامبواف، بري بموس مث
س، نيقة، وفاتنة، ذات شعر جميؿ، مرحة، تشعر بالثقة في النففي مقدمة الصورة فتاة أ

فقط، ألنيا تستعمؿ ىذا النوع مف الشامبواف. تظير عمى الصورة مبتسمة، وىي تغادر 
فصؿ الدراسة، بينما تظير خمفيا صورة غير واضحة المعالـ لطالبات أخريات، ينظرف 
إلى "األميرة الحسناء" نظرة ممؤىا الدىشة والحيرة، وكأف لساف حاليف يقوؿ: ما السر 

 في ىذا الجماؿ؟

نا )مبلمح الطالبات غير الواضحة في الصورة( تعاني حالة نقص، فالذات ى
بمعنى أنيا في انفصاؿ عف الموضوع )المنتوج(، وما عمييا، لكي تتجاوز ىذه الحالة، 

إف البضاعة  .إال أف تقـو باستعماؿ المنتوج المعروض، لتتحد الذات مع الموضوع
ثقافية ليذه الفتاة عف  -وسيوكقيمة س–"بري بموس" تكتسي قيمة رمزية تحقؽ التفرد 

باقي الطالبات. ويعمد الخطاب اإلشياري، إضافة إلى ذلؾ، إلى شخصنة الشيء، بأف 
 ((.5( مثبل: أنا رونو )5يضفي عميو طابعا إنسانيا )إشيار رونو )

                                                           
98 J. Baudrillard, le système des objets, p. 245. 
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والتشخيص "مفيوـ إيديولوجي أساسي لمجتمع ييدؼ مف وراء تشخيص األشياء 
 (.99مط اجتماعي معيف")والمعتقدات ادماج الفرد في ن

ومف خدع )آليات( اإلشيار كذلؾ محاولتو الظيور بمظير البراءة، وبمظير 
نما ىدفو تقديـ  الصديؽ الذي ال يحركو ىاجس المنفعة )الجانب االقتصادي(، وا 

رسؿ والمرسؿ ممساعدات، وخدمات لذا غالبا ما يمجأ اإلشياري إلى المطابقة بيف ال
ئر: )مف شيمنا كـر الضيافة، فمنتشبث بكرمنا مع رونو إليو، بتوظيؼ لعبة الضما

 نشعر باألماف ...(.

عبيرية متعارؼ عمييا، دورا ميما في افتاف تمعب الصور الببلغية، كانزياحات تو 
حسب  –المتمقي، مما جعؿ "روالف بارت" يحدد الببلغة كإيحاء "فالخطاب اإلشياري 

التقرير األوؿ بكميتو، عمى المستوى يتميز باإلزدواجية التي يكوف فييا   -بارت
 :المساني، بمثابة الداؿ بالنسبة لمخطاب الثاني اإليحائي، الذي يحيؿ عمى المدلوؿ

( لكف السؤاؿ المطروح: لماذا ال 100جودة البضاعة والذي يحفز المستيمؾ عمى الشراء")
المستوى يقتصر اإلشياري عمى الدعوة مباشرة إلى اقتناء منتوج معيف، ببساطة؟ ألف 

األوؿ )التقريري( يعتمد في بنيتو فقط عمى اإلخبار عف المنتوج، وعف صفاتو التقنية، 
ف كاف ليا دورىا األساسي في عممية اإلقناع بالتدليؿ  ومدى جودتو ىذه المقومات، وا 

 عمى أىمية المنتوج، تبقى قاصرة عمى إقناع المرسؿ إليو.

                                                           
99 J. Baudrillard, le système des objets, p 197. . 

 .92، ص. 85  -84مجمة ف.ع.م، عدد:   100
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اإلشيارية ىو ف الحديث عف الببلغة مف ىنا تفرض مسألة اإليحاء نفسيا بحيث "أ
دماج الذاكرة السياقية في  إلى أي حد بعيد حديث عف اإليحاء الذي يعني حضوره وا 

( فنجاح إرسالية معينة رىيف بكثافة الشحنات التي تحمميا، وصورىا 101سيرورة الداللة")
الشاعرية اإليحائية، بحيث "تكتسي لباسا أنيقا مف المعاني، وتنتقؿ مف طبيعة مادية 
إلى عالـ مف القيـ والدالالت بفضؿ تمؾ اليالة التي يضفييا عمييا اإلشياري، ألنو 

( فيستعمؿ لذلؾ االستعارة، والتشبيو 102ناء")يعرؼ مواطف اإلغراء و"االغترار" لدى الزب
المناسب، والكناية الموفقة، واألسموب الغنائي الذي يمتـز السيولة، والعذوبة، عبلوة 
عمى مكونات ببلغية أخرى )ببلغة الصورة الحية، ببلغة الجسد، ببلغة الحركة، ببلغة 

 الصوت المشكؿ، ببلغة الموسيقى، ببلغة الفضاء ...(.

مف ىذه المقومات اإليحائية ببنيتو الداخمية، أو في عبلقتو بالمقومات فكؿ مقوـ 
األخرى، يمعب دورا ميما في تكويف صور اصطناعية، عمى أف يراىا المتمقي كموجود 
طبيعي. مف ىنا يتجاوز الخطاب اإلشياري بواسطة استراتيجيتو "فعؿ الشراء إلى 

ت، لتصير قانونا محجوبا، احتضاف وتمثؿ اجتماعي لمقوالت وتصورات ومسكوكا
مقدسا. وكؿ ىذا تتـ صياغتو في أشكاؿ ببلغية سحرية، ويقدـ عمى أنو الواقع 

 (.103والحقيقة")

 بعبارة أخرى يعمد الخطاب اإلشياري إلى قمب ايديولوجي لممصنع والمزيؼ.

  
                                                           

 .1989يونيو  24جريدة أنوال، السبت   101
 .39، ص. 1986/ 5دراسات أ. ل، عدد:   102
 جريدة أنوال، العدد السابق.  103
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 ر"و تحميل إرسالية "زيت لوسي

والخطاب األيقوني الخطاب المغوي،  :يشتغؿ الخطاب اإلشياري عمى متف مزدوج
)الصورة(. وتتمثؿ ميمة الخطاب المغوي في ترسيخ اإلرسالية في ذىف المتمقي، ألف 
الصورة تكوف مفتوحة عمى قراءات متعددة. فالنص في استعمالو لعدة خدع ببلغية 
ييدؼ إلى تسييج اإلرسالية. وبالتالي "إرغاـ" القارئ عمى السقوط في شراؾ اإلشياري. 

يقوني، فالصورة تظير فيو بشكؿ يجعؿ القارئ يتوىـ أنو حر ... ولكنيا أما الخطاب األ
منتظمة بشكؿ محكـ لدرجة يجد القارئ نفسو مرغما عمى استقباؿ  –"أي الصورة"  –

إرسالية محددة، ذات دالالت محددة ... والصورة تقدـ دائما وقبؿ كؿ شيء كنسخة 
ه، تقدـ صورنا، مثبل، وتريد أف تقرأ ميكانيكية لوضعية واقعية ... مف وجية النظر ىذ
 ."عمى أنيا التسجيؿ الخالص لواقعة مف الحياة اليومية

ولعؿ القياـ بتحميؿ بعض اإلرساليات يساعدنا عمى الكشؼ عمى مختمؼ المكونات 
واآلليات، التي يتوسميا ىذا الخطاب. وعمى مستوييو التقريري، واإليحائي. وسنتناوؿ 

ر". إف ىذه اإلرسالية عبارة عف حوار بيف أـ وابنتيا، يتخممو كنموذج أوؿ "زيت لوسيو 
بيف الفينة واألخرى، تدخؿ محكـ لئلشياري. في البداية تظير عمى الصورة أـ وابنتيا: 
األـ مرتدية لباسا تقميديا، بخبلؼ لباس ابنتيا العصري، أماميما مائدة، فوقيا مجموعة 

 ولنمؽ إطبللة عمى اإلرسالية المغوي: مف "أنواع الخضر، تتوسطيا "زيت لوسيور".

 شفتؾ، مازاؿ ما تعممتي الطياب، والخطاب قربوا يدقوا الباب. األم: -

 ايوا ال واه البنت: -
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شوفي ابنتي، كنوصيؾ، وكنزيد نوصيؾ، اختاري ديما الطراوة في كؿ  األم: -
ىنا عمى المنتوج "زيت لوسيور"، حيث  شيء، والزيت الرفيعة لوسيور )يتـ التبئير
 تستعممو األـ في تحضير بعض الوجبات(.

ىنا ينبعث مف الكواليس صوت، تصحبو صورة تعرض "أشكاؿ أطباؽ مف 
 الحمويات.

 يقوؿ: "ىدي وصية األـ البنتيا، عمى زيت لوسيور وقيمتيا.

 لوسيور، صافية وخفيفة؛

 في الطياب ىمة وشاف.

 ومعروفة مف زماف".

"، وعندئذ يعقب اإلشياري ت قائمة :"كمي زيت لوسيور ىي السر؟نده تستأنؼ الببع
 عمى كبلـ البنت قائبل :"ولمبلت الدار كتزيد سر" "لوسيور ضماف الجودة الرفيعة". 

يتبيف كمبلحظة "أولى أف ىذه اإلرسالية تتخمميا مجموعة مف الصور المتحركة، 
عة، حياة أسرة صغيرة، ترافؽ في مختمؼ التي تسرد مف خبلؿ محاكاة عناصر الطبي

ف ىذه اإلرسالية بنوعييا تشتغؿ تقريريا في انفصاؿ عف إمقاطعيا بإرسالية لغوية. 
طبقا الستراتيجية التعمية التي يتوسميا الخطاب اإلشياري إلى –غايتيا، حيث تسمى 

سرد خمؽ وضعية إنسانية تظير بمظير الطبيعة البريئة، حيث "أف الصورة تكتفي ب
قصة عادية عمى المشاىد، مف خبلؿ التركيز عمى استعماؿ "زيت لوسيور". ولندفع ىذا 
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المعطى المباشر إلى التراجع، الستجبلء الدالالت اإليحائية. فما مف شؾ أف ىذه 
الوصمة بشقييا المغوي واأليقوني تريد أف نقوؿ شيئا آخر، غير ما يعطيو التقرير 

ة، ومدلوؿ نيائي: اشتروا زيت لوسيور(. وىو ما البخيؿ )مف داؿ: مجموع الصور 
سنحاوؿ انتشالو مف تحت "أنقاض التقرير، وبالتالي إماطة المثاـ عف البعد االيديولوجي 
الذي يختفي وراءه، لنستخرج الداؿ األسطوري، بالكشؼ عف المدلوالت التوسطية 

signiffies intermidiaires ر" نيائيا، باعتبارىا ، التي ال عبلقة ليا بالمنتوج "لوسيو
تتعايش داخؿ الصورة مجموعة مف  .البؤرة التي تتسرب مف خبلليا االيديولوجيا كإيحاء

اإلشارات التي في تأليفيا وتداخميا، تولد سمسمة مف المدلوالت اإليحائية، وىو ما يشكؿ 
توى عمى مس–اإلرسالية اإليحائية النيائية )نيائية داخؿ نسؽ تأويمي معيف(. فالصورة 

تظير "العناية" التي تبدييا األـ اتجاه ابنتيا، بإعدادىا لمحياة الزوجية، وىو   -السموؾ
أمر مستساغ في البيت المغربي، مما يعد تكريسا لمدور اليامشي الذي يراد لممرأة أف 

ويض ؿ، وفي مجتمع التشبث بالماضي، لتقتمعبو، في مجتمع أو في واقع االستغبل
قبؿ معا. فمكاف المرأة ىو المطبخ وما عمييا إال أف تقبع في دعائـ الحاضر والمست

المنزؿ، وتكرس وقتيا إلجادة الطبخ في انتظار "الخطاب". وىذا ينسجـ مع التعارض 
أو التناقض بيف الزي العصري الذي ترتديو الفتاة وبيف الفكر "اليجيف" الذي نستمده مف 

روثة. وىو أيضا ما تؤكده لغة خبلؿ الخطاب، عبر تسييد التصورات والقيـ المو 
ـ التي تفرض عمى البنت. حيث أف نقؿ المعرفة مف األـ إلى البنت بما )وصية( األ

يعنيو مف انصيار وذوباف لشخصية البنت في شخصية أميا، يؤدي إلى غياب الصراع 
ـ المغوية واأليقونية. بالنسبة نبيف األجياؿ، وىو ما يظير مف خبلؿ مجموعة مف المعا
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ؾ..." أما الثانية، فيوحي بو وفي آبنتي كنوصيؾ، وكنزيد نوصيوؿ األـ "شولى، تقلؤل
 حاء الذي يدؿ عمى االنصياع "ألوامر" األـ.اإلي

وتعمؿ اإلرسالية المغوية عمى تأكيد قيمة المنتوج. فالحوار التمييدي الذي يدور بيف 
شفتؾ مازاؿ ..." "البنت. األـ والبنت، يقـو بتييئ جو مبلئـ الستقباؿ المنتوج )األـ( "

ايوا ال واه". إلى ىذا الحد ليست ىناؾ أدنى إشارة إلى المنتوج. فكؿ ما يستقبمو 
شاىد ىي وضعية طبيعية ومألوفة، يتماىى معيا. ويعتبر رد البنت "ايو الواه" بما مال

يصاحبو مف انحناء، يوحي بالحشمة والخجؿ، تأكيدا عمى حالة الرضا عمى وضعيتيا، 
عادة إنتاج نفس البنية االجتماعية بما  يعنيو ىذا الرضا، لممتأمؿ، مف سعي إلى إنتاج وا 

 القائمة.

  -لتأكيد قيمتو–بعد ىذا يتـ استحضار المنتوج "لوسيور" مف خبلؿ كبلـ األـ 
"شوفي آبنتي ... اختاري ديما الطراوة في كؿ شيء، والزيت الرفيعة "لوسيور" )نقؿ 

 :المعرفة(

 البنت    األـ

 الجيؿ )أو عدـ المعرفة(  /  المعرفة

 غياب التجربة  /  التجربة

 غياب المسؤولية  / المسؤولية
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لى ذىف المتمقي )الذي يدخؿ في جداؿ مع إولمحاربة كؿ شؾ يمكف أف يتسرب 
اإلرسالية(، يتدخؿ اإلشياري لحسـ الموقؼ قائبل: "ىذه وصية األـ البنتيا، عمى زيت 

لوسيور صافية وخفيفة، في الطياب ىمة وشاف، ومعروفة مف زماف". لوسيور وقيمتيا، "
فمسيور صافية وخفيفة، السيما و"أنيا تستعمؿ في تحضير أطباؽ مف الحمويات 
والسبلطة، وتجعؿ مف ربة البيت ذات شأف ومنزلة، نظرا لجودتيا المعروفة. لتستطرد 

" "كمي لوسيور ىي السر؟  -قاطعة بذلؾ الطريؽ عمى عناد المتمقي –البنت مباشرة 
وكأنيا حصمت عمى المفتاح السحري الذي يخوؿ ليا "أف تمعب دورا" طبلئعيا، "تضمف 

ولموالت   -وىذا مؤدى قوؿ اإلشياري–بواسطتو استمراريتيا في بيت الزوجية، ماداـ 
كمالؾ وضامف لمقيـ –ة المرأة رىينة باستعماليا لممنتوج و الدار كتزيد سر"، فحظ

الذي يضفي عمييا نوعا مف الييبة والتميز. وبيذا تعدؿ الوضعية التي   -الموروثة
 كانت عمييا البنت.

 البنت     األـ

 معرفة     معرفة

 تجربة     تجربة

 مسؤولية    مسؤولية

 وىو انتقاؿ مف حالة االنفصاؿ عف الموضوع )المنتوج( إلى حالة االتصاؿ بو.

(، إلى شيء آخر، وىو الداللة عمى "فموسيور" ىنا يتجاوز مدلولو )لوس يور كمفيـو
 الزواج المظفر، ومف ثمة تقـو الصورة عمى محوريف:
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 : استعماؿ المنتوج )اكتشاؼ السر( = الزواج )المظفر(.محور التوازي -

 غياب المنتوج )غياب السر( = غياب الزواج )المظفر(. محور التعارض: -

سي موحيا ومنسجما مع اإلرسالية ويأتي الفاصؿ الموسيقي "الطرب األندل -
األيقونية )موضوع الزواج(. بؿ إف ىذا المدلوؿ )الموسيقى( ينسجـ مع الواقع المعطى 

أي الجوىر  Authenticitéفة، ويحقؽ "أيضا المعنـ" األصالة تر ألسرة مغربية م
 المكثؼ لكؿ ما يمكف أف يكوف مغربيا.

وتتظافر عدة دواؿ في الوصمة اإلشيارية لتؤدي إلى معنـ واحد، وىو الغنى، الذي 
 يتمثؿ أساسا في حضور الترؼ، والحظوة االجتماعية التي تتمتع بيا ىذه األسرة.

 معنـ الغنى؛

 البناء العصري )فضاء المطبخ بكؿ محتوياتو(. -

 ـ والزي العصري لمفتاة.الزي التقميدي األصيؿ لؤل -

 صؿ موسيقي مف الطرب األندلسي.فا -

وتساىـ اإلرسالية المغوية، الواردة بالدارجة المغربية، بقسط وافر في تأكيد المسار 
 العاـ لئلرسالية ككؿ. فتوظيؼ المغة العامية لو ما يبرره عمى مستوى اإليحاء لكونيا

، السيما بر قدر ممكف مف الشرائح المكونة لممجتمعتتوخى الشمولية، والتأثير عمى أك
و"أف موضوع اإلرسالية )المنتوج( يحتمؿ استيبلكو مف قبؿ "أوسع الجماىير. زيادة 
عمى الكثافة، والسرعة التي تؤدي بيا المغة وظيفتيا في ىذه اإلرسالية موضوع التحميؿ. 
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وال غرو، فيي تغترؼ مما ىو سائد في األوساط المغربية، وىو ما يشكؿ مكمف خطورة 
 ا المسنف.الفكرة التي حاكي

ختاما نقوؿ "إف االنتقاؿ مف الثقافة إلى الطبيعة، وىو ما يشكؿ جوىر 
 اإليديولوجيا، و"أف" أخطر الرداءة تطبيعيا.

 تحميل إرسالية "قيوة كوار"

ذا انتقمنا االف لتحميؿ الوصمة اإلشيارية الخاصة "بقوة كوار" وجدنا أنيا عمى  وا 
ف: نسؽ تقريري ونسؽ إيحائي، األوؿ شكؿ مف نسقيتغرار الوصبلت اإلشيارية، ت

يتكوف مف الداؿ )مجموع الصورة(، والمدلوؿ النيائي )اشربوا قيوة كوار(. والثاني 
 ف في المدلوالت التوسطية.مويك –محتشـ، وخجوؿ، وخفي عمى حد تعبير بارت 

مف الدواؿ، لمدلوالت  في النسؽ األوؿ،ػ يشكؿ بؤرة لسبيؿ إف المدلوؿ النيائي
 . فمـ ال يقتصر عميو اإلشياري إذف؟ ولماذا لـ يقؿ، ببساطة "اشتروا قيوة كوار؟إيحائية

خدعة، فاإلرسالية إذا توقفت عند ىذا المستوى لف تبمغ  ألننا في حقيقة األمر "أماـ
ىدفيا المنشود. لذا يتـ تغميؼ المعنى األوؿ بسمسمة مف المدلوالت اإليحائية، توىـ 
بإلغاء الجانب االقتصادي. وىو ما يفرض عمينا الكشؼ عف موطف االيديولوجيا، وذلؾ 

كشكؿ فارغ قابؿ الستيعاب عدة عبر الدفع بالمعنى األوؿ إلى التراجع، والتعامؿ معو 
 دالالت إيحائية.

تقدـ لنا الوصمة اإلشيارية "قيوة كوار" وسط وضعية إنسانية تعمؿ عمى تطبيع ىذا 
المنتوج، لتتماىى الضحية )المتمقي( مع ىذه الوضعية، وتتمثؿ "أساسا في عرض 
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شوة السعادة وتقديـ صورة حية مستقاة مف البيت المغربي: صورة جد وأب وابف تغمرىـ ن
... فعمى مستوى السموؾ تظير الصورة طبيعة العبلقة التي تربط بيف الجد واألب 
واالبف وىي عبلقة تطبعيا الحميمية... فبينما يجمس الجد عمى الكرسي، ويتذوؽ نسمة 
كوار بعد أف تيقف مف جودتيا، ويشاركو ابنو في نفس العمؿ ونفس الشعور، نجد 

 سرعاف ما ييروؿ في اتجاىميا...الطفؿ بعيدا عنيما، لكف 

إف المنتوج ىنا مرتبط بشريحة اجتماعية متميزة )فالفضاء الذي تدور فيو األحداث 
ينـ عف الثراء(، الشيء الذي يعطي لمقيوة مكانة خاصة، مستمدة أساسا مف قيمة مف 
يستيمكيا. وىو ما يترجـ عمى مستوى النسؽ المغوي: فمغة اإلرسالية ىي العربية 

 صحى )األصيمة(، في مقابؿ لغة الشعب )العامية(:الف

 القيوة المغة

 متميزة فصحى )لغة القرآف(

 تاريخ سحيؽ  )طابع أزلي( وتظير الصورة الجد وقد

 يتجمى في حضور ثبلثة أجياؿ أمسؾ بقرآف: تميز

)الجد، االبف، وابنو( "يتوارثيا أبا عف جد منذ  تاريخ عريؽب
 مائة سنة"

 فاإلرسالية تشتغؿ وفؽ معانـ ىي:

 معنـ األصالة: ىندسة المنزؿ )النقش( -
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 المغة العربية الفصحى. -
 Marocanitéة( يلباس الجد )جمباب وقبعة، )المغرب -
 الجودة في األصالة. -
 حضور الجد إلى جانب ابنو وحفيده. -
 البناء العصري. -معنـ الغنى:  -
 بف والحفيد العصري.لباس الجد التقميدي، ولباس اال -

وأخطر عنصر ىنا ىو التشويو الذي يمحؽ التراث، وكذا غياب الصراع بيف 
األجياؿ )تناقؿ المعرفة والتجربة مف جيؿ آلخر(، فالجد يمثؿ الماضي، واالبف يمثؿ 
الحاضر، والحفيد يمثؿ المستقبؿ. وتبمغ اإلرسالية قمة إيحائيتيا حينما تبرز لنا السعادة 

د أساسا مف ثبات جودة مستقرار الذي تنعـ بو العائمة، وىو استقرار مستوالحب واال
 المنتوج كوار )النشوة التي تغمر الجد، واالبف عند تناوليما لمقيوة(.

فالمنتوج ىنا حارس أميف الستمرارية "االلتحاـ" في ىذا الوسط األسروي والذي 
تقابمو أصالة كوار وسرمديتيا. فإذا كاف جوىر الوجود والموجودات، ىو التغير 

عف ىذه القاعدة: حيث تقدـ كمالؾ لمقيـ الموروثة  شذوالبلثبات، فإف قيوة "كوار" ت
ى اإلرسالية إلى تكريس عالمنتوج(. مف ىنا تس)ليصبح التشبث باألصالة، ىو التشبث ب

ما ىو سائد.... فالدور الذي يمعبو الطفؿ فييا، دور ىامشي. كما أف غياب المرأة عف 
ىذا اإلشيار لـ يكف بمحض الصدفة )ألنو ال شيء مجاني في اإلشيار( بؿ لو ما 

ج نمط ية في إعادة إنتايبرره عمى مستوى مصطمح "أصالة نفسو، لتساىـ اإلرسال
 بيسية في المجتمع المغربي وتأييد قيميا.األسرة األ


