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إن ادلتتبع للرتاث األكادؽلي يف العامل اإلسالمي غلده يعج بالعديد من ادلؤلفات يف رلال علم
السيمياء ،لكنو يف معظمو يعاجل اجلهود الفكرية الغربية سيمياء فردناند دي سوسري ،سيميوطيقا
شارلز ساندرس بريس ،أويعيد إنتاجها .والغريب يف األمر أن العديد من رجال األدب واللغة يف
عادلنا اإلسالمي ،وبالرغم من وعيهم بقصور ىذا الرتاث األكادؽلي منهجيا وخطورة ما ػلملو
من قيم علمانية ونفعية تعارض الفطرة البشرية وتوجيهات الوحي اإلذلي ،فإهنم لقصور أومخول
أولقوة ضغوط خارجية متعددة األوجو ال يزالون يعتمدون عليو بصورة كلية يف غالب األحيان
يف رلال البحث والتدريس .فالبد إذن  -ومن ادلنطلق العلمي -أن نقدم علم السيمياء برؤية
إسالمية.
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رللة الدراسات اللغوية واألدبية
Abstract:
The presence of works on semiotics in the academic tradition in the
Islamic world is noticeable nowadays but most of those works are
dealing with general topics such as the idea of semiotics as
propounded by de Saussaure, and Pierce alongside of many
reproductions of their works. It is appalling that many of our
scholars in the Islamic world, albeit their awareness of the risk and
potential negative ideological impact and its contradiction to human
nature and Islamic revelation; still continue to depend on these
references in their research and teaching. Therefore, it is significant
for us to present the discipline from the perspective of Islam.
Keywords: Semiotics- Terminology- Islamic Perspective- Western
Perspective- Tradition.
Abstrak:
Bagi sesiapa yang mengkaji warisan ilmu dalam dunia islam akan
menyedari bahawa terdapat banyak buku-buku yang telah dihasilkan
dalam bidang ilmu semiotic. Akan tetapi buku-buku yang dihasilkan
banyak menceritakan tentang pemikiran yang dibawa oleh pemikirpemikir barat dan usaha mereka dalam bidang ini seperti Ferdinand
de Saussure, Charles Sanders Pierce tanpa ada pembaharuan. Lebih
malang lagi, ramai dari kalangan ilmuwan-ilmuwan islam pada hari
ini mengetahui tentang kekurangan yang ada dalam bidang ini dari
segi metodologi, malah pemikiran sekular yang dibawa berlawanan
dengan fitrah manusia dan ajaran tuhan, namun disebabkan tekanan
dan pengaruh luaran yang datang dari pelbagai sudut menyebabkan
mereka masih bergantung sepenuhnya kepada teori mereka
terutamanya dalam penyelidikan dan pendidikan. Justeru, penyelidik
berpendapat ilmu ini harus dikaji secara ilmiah berasaskan
pandangan islam.
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مقدمة
إن ادلتتبع للرتاث األكادؽلي يف العامل اإلسالمي غلدده يعدج بالعديدد مدن ادلؤلفدات يف رلدال علدم
السدديمياء ،لكنددو يف معظمددو يعدداجل اجلهددود الفكريددة الغربيددة (سدديميولوجيا فردنانددد دي سوسددري،
سيميوطيقا تشارلز سندرس بريس) ،أو يعيد إنتاجها.
والغريب يف األمر أن العديد مدن رجدال األدب واللغدة يف عادلندا اإلسدالمي ،وبدالرغم مدن
وعدديهم بقص ددور ىددذا ال درتاث األكددادؽلي منهجي ددا وخط ددورة م ددا ػلملددو م ددن ق دديم علماني ددة ونفعي ددة
تعارض مع الفطرة البشرية وتوجيهات الوحي اإلذلدي ،فدإهنم لقصدور أو مخدول أو لقدوة ضدغوط
خارجيددة متعددددة األوجددو ال يزال ددون يعتمدددون عليددو بص ددورة كليددة يف غال ددب األحي ددان يف رلددال
البحد ددث والتد دددريس .فالب د ددد إذن -ومد ددن ادلنطل د ددق العلمد ددي -أن نق د دددم عل د ددم السد دديمياء برؤي د ددة
إسالمية ،وىذا ما سدنحاول تقدؽلدو يف ىدذه الورقدة ،والدو سدتحوي علده عدرض دهيددي نقددي
لعلم السيمياء الغريب وضرورة البديل اإلسالمي ،أي بعض مالمح علم السيمياء اإلسالمي.
تمهيد

عرفددا اللسددانيات ادلعاصددرة رلموعددة مددن ادلندداىج النقديددة بفضددل الرت ددة واالحتكددا بالثقافددة

الغربيددة ،ومددن بينهددا ادلددنهج السدديميائي أو السدديميولوجي الددذي أصددبح منهجددا وتصددورا ونظريددة
وعلما ال ؽلكن االسدتغناء عندو دلدا أ هدر عندد الكثدري مدن الدارسدني والبداحثني مدن صلاعدة هليليدو
وكفاءتد ددو يف ش د د التةصصد ددات وخاصد ددة يف ميد دددان األدب العد ددريب علد ددوم اإلعد ددالم واالتصد ددال
واالجتمدداع .إذن فمددا ىددي اخللفيددة التارؼليددة للس دديمياء أو الس دديميولوجيا أو الس دديميوطيقا؟ ومددا
ادلقصود هبا يف التصور الغريب والتصور اإلسالمي؟ وما موضوعها؟
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.1الخلفية التاريخية للسيمياء أو السيميولوجيا

يعددود تدداريس السدديميولوجيا إىل ٕٓٓٓ سددنة مضددا كمددا يقددول أمربطددو إيكددو(*) (مؤلددر روايددة
اسددم الددوردة) وىددو يددتكلم عددن السدديميولوجيا ومنددو فعلددم السدديميولوجيا لدديس علمددا وليددد العصددر

احلددديث كمددا يددزعم بعضددهم ،ويف مقدددمتهم الغددرب ،حيددث اسددتعمل يف األصددل للداللددة علدده
علددم يف الط دب وموضددوعو دراسددة العالمددة الدالددة علدده ادلددرض ،وال سدديما يف ال درتاث اإلغريقددي
حي د ددث ع د دددت الس د دديميوطيقا ج د ددزءا ال يتجد د دزأ م د ددن الط د ددب ٔ.وق د ددد و د ددر أفالط د ددون لفد د د (
 ) Sémiotiqueللداللددة علدده فددن اإلقندداع وىددذا مددا أورده يف كتابددو وأكددد أن لألشددياء ج ددوىرا
ثابتددا وأن الكلمددة أداة للتوصدديل ،وبددذلني يكددون بددني الكلمددة ومعناىددا تددالءم طبيعددي بددني الدددال
وادلدلول ،كمدا اىدتم أرسدطو ىدو اخخدر بنظريدة ادلعدل و دل عملهمدا يف ىدذا ابدال مرتبطدا أشدد
مددا يكددون بددادلنطق الصددوري ،توالددا اىتمامددات الددرواقيني الددذين أسسد دوا لفكددر سدديميولوجي
يقد د دوم علد دده التمييد د دز بد ددني الد دددال و وادل د ددلول (.)http://www.arabicnadwah.comوىد ددؤالء

حسب إيكو اكتشفوا أن االختالف يف أصوات اللغات وحروفها ،أي شكلها اخلدارجي الدذي
يدددعه بالدددال ولكددن ى ددذه االختالفددات الش ددكلية الظاىريددة ب ددني اللغ ددات البش درية ،توجددد ب ددني
مرئيات ومددلوالت متماثلدة تقريبدا ،ويصدل امربيطدو إيكدو إىل أن ىدؤالء الدرواقيني (أي الدذين ال
يتكلمددون اليونانيددة كلغددة أم) قددد سددبقوا دي سوسددري يف اكتشددافات الفددرل بددني الدددال وادلدددلول،
فه د ددوالء ال د دددخالء ك د ددانوا ؽلتلك د ددون ،رب د ددة ال ؽلتلكه د ددا اليون د ددانيون ،أي ،رب د ددة االزدواج الثق د ددايف
واحلض دداري واللغ ددوي م ددن خ ددالل ث ددالث لغ دداتز الكنعاني ددة ،واألمازيغي ددة واليوناني ددة .أم ددا ادلرحل ددة
الثانية فهي مرحلدة القدديس اجلزائدري أوغسدطني  -حسدب إيكدو  -فهدو أول مدن طدرح سدؤالز
م دداذا يع ددر أن نفس ددر ون ددؤول؟ وىك ددذا راح يش ددكل نظري ددة التأوي ددل النص ددي (تأوي ددل النص ددو
ادلقدسددة) ،وهبددذا تصددبح أعليددة مسدداعلتو تكمددن يف تأكيددده علدده إطددار االتصددال والتواصددل عنددد
معاجلتو دلوضوع العالمة.
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أمددا ادلرحلددة الثالثددة فهددي مرحلددة العصددور الوسددطه ،وكانددا فددرتة مهمددة مددن فدرتات الرتكيددز
عله العالمات واللغة ،وؽلكن ذكر اسم ابيالر واسم روجر بيكون.
وإذا حاولن ددا اس ددتقراء تراثن ددا الع ددريب يف العص ددور الوس ددطه ،وج دددناه ح ددافال بالدراس ددات
ادلنصددبة علدده دراسددة األنسددال الدالددة ،وكشددر قوانينهددا أو مددا أمسددوه بعلددم أسدرار احلددروف أي
علددم السدديمياء والسدديما تلددني ابهددودات القيمددة الددو بددذذلا مفكرونددا مددن مناطقددة وبالغيددني
وفالسددفة وأص دوليني...اخل أمثددال (جددابر بددن حيددان ،واحلددادي ،وابددن سددينا ،والفددارايب ،والغ دزا ،
وابن خلدون ،واجلرجاين ،والقرطاجي ،وغريىم) (.)http://www.merbad.net
جدداءت ادلرحلددة الرابعددة ،حيددث نشددطا فيهددا نظريددة العالمددات مددع ادلفكدرين األدلددان واإلصلليددز
يف القددرن السددابع عشددر فمددع بدايددة النهضددة األوروبي دة نصددادف الفيلسددوف ليبنتددز ()Leibnitz
الددذي حدداول أن يبحددث عددن ضلددو كلددي للدددالئل أو العالمددات ،وعددن ضددرورة وجددود لغددة رياضددية
ٖ

شكلية تنطبق عله كل طريقة يف التفكري.
أمددا ادلرحلددة اخلامسددة والددو يتفددق جددل البدداحثني علدده أهن دا ادلرحلددة احلامسددة يف التحديددد
العلمددي للس دديميولوجيا ،و ىددي مرتبطددة ارتباطددا وثيقددا ب ددالنموذج اللسدداين البني ددوي الددذي أرس دده
دعائمدو وأسسدو العدامل السويسدري فرديناندد دي سوسدري ( (Ferdinand de Saussureيف
فرنسددا يف كتابددو (زلاض درات يف اللسددانيات العامددة) ،وذلددني منددذ القطيعددة اإلبيسددتمولوجية الددو
أحدثها يف ميدان الدراسات اللسانية إن جداز التعبدري مدع فقدو اللغدة واللسدانيات التارؼليدة ،وقدد
جعل ددا ى ددذه القطيع ددة اللس ددانيات العل ددم الش ددامل والرائ ددد ال ددذي تس ددتفيد من ددو سلتل ددر ادل دددارس
وادلشارب ادلعرفية كالنقد األديب واألسلوبية والتحليل النفسي وعلم االجتماع فضال عن جهدود
الو يفيني يف اللسانيات والشكالنيني الروس يف الشعرية.

كمددا ارتددبه ىددذا العلددم مددن جهددة أخددر بددادلنطق علدده يددد الفيلسددوف األمريكددي ب دريس
( )Ch. Peirceيف أمريكددا ،لكدن علدده الدرغم مددن هورعلدا يف مرحلددة زمنيدة متقاربددة ،فدإن ددث
كددل منهمددا اسددتقل وانفصددل عددن اخخددر انفصدداال تامددا إىل حددد مددا ،فدداألول بشددر يف زلاض دراتو)
ٕٜٓٓم
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بظهددور علدم جديددد مسدداه السدديميولوجيا ( )Sémiologieسدديهتم بدراسددة الدددالئل أو العالمددات
يف قلددب احليدداة االجتماعيددة ولددن يعدددو أن يكددون موضددوعو ال درئيس رلموعددة األنسددال القائمددة
عل دده اعتباطي ددة الدالل ددة عل دده ح ددد تعب ددري دي سوس ددري ال ددذي يق ددول ك ددذلني يف ى ددذا الص ددددز
ونسددتطيع إذا -أن نتصد ّدور علمددا يدددرس حيدداة العالمددات داخددل احليدداة االجتماعيددة ،علمددا قددد
يشكل فرعا مدن علدم الدنفس االجتمداعي وبالتدا فرعدا مدن علدم الدنفس العدام ،وسدوف نسدمي
ىددذا العلددم بالسدديميولوجيا ،ومددن شددأن ىددذا العلددم أن يطلعنددا علدده كافددة ىددذه العالمددات وعلدده
الق دوانني الددو هكمهددا ...وإن اللسددانيات ليسددا سددو فددرع مددن ىددذا العلددم العددام (مارسدديلو
داسكالز،ٜٔٛٚ

.)ٔ٘.

وق ددد تد دزامن ى ددذا التبش ددري مد دع رله ددودات تش ددارلز س دداندرس بد دريس ( )ٜٔٔٗ-ٖٜٔٛ
ال ددذي ضل ددا منح دده فلس ددفيا منطقي ددا رياض دديا ،وأطل ددق عل دده ى ددذا العل ددم ال ددذي ك ددان يه ددتم ب ددو،
السدديميوطيقا ( )Sémiotiqueواعتقددد تبعددا ذلددذا أن النشدداط اإلنسدداين نشدداط سدديميولوجي يف
سلتلدر مظداىره و،لياتدو ،ويعددد ىدذا العلدم يف نظددره إطدارا مرجعيدا يشددمل كدل الدراسدات ،يقددول
وىددو بصدددد هديددد ابددال السدديميولوجي العددام الددذي يتبندداهز إنددو مل يكددن باسددتطاعو يومددا مددا
دراسددة أي شدديء -رياضدديات كددان أم أخالقددا أو ميتافيزيقددا أو جاذبيددة أو ديناميكددا حراريددة أو
بص دريات أو كيميدداء أو تشددرػلا مقارنددا أو فلكددا أو علددم نفددس أو علددم صددوت ،أو اقتصدداد أو
تاريس… دون أن تكون ىذه الدراسة سيميولوجية .

ٗ

إذن ،فالسد دديميوطيقا حسد ددب ب د دريس مد ددذىب الطبيعد ددة اجلوىريد ددة والتنوعد ددات األساس د ددية
للداللددة ادلمكنددة ،مبعددل نظريددة عامددة للعالمددات ودفصددال ا يف الفكددر اإلنسدداين ،إهنددا صددفة
لنظريددة عامددة للعالمددات واألنسددال الدالليددة يف كافددة أشددكاذلا .وبالتددا  ،تعددد سدديميولوجيا بدريس
مطابقدة لعلدم ادلنطدق ،ويضددير أمربطدو إيكدو ( )Umberto Ecoيف ىددذا اخلصدو عدن بدريس
زلددددا مضددمون علمددو بكددل دقددة ووضددوح وعالقتددو بعلددم ادلنطددق .لنسددتمع اخن إىل ب دريس وىددو
يقددولز إنددر حسددب علمددي الرائددد أو بدداألحر أول مددن ارتدداد ىددذا ادلوضددوع ادلتمثددل يف تفسددري
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وكشد ددر مد ددا مسيتد ددو السد دديميوطيقا ( )Sémiotiqueأي نظريد ددة الطبيعد ددة اجلوىريد ددة ألي سد ددريورة
داللية ،إن ىذه السيميوطيقا الو يطلق عليهدا يف موضدع رخدر ادلنطدق تعدرض نفسدها كنظريدة
٘
للعالمات .
وبندداءع علدده ىددذا صلددد أن للسدديمياء أو السدديميولوجيا أو السدديميوطيقا تفدداعالت كثددرية
مع معدارف وحقدول أخدر داخدل ادلنظومدة الفكريدة والعلميدة وادلنهجيدة ،فلقدد ارتدبه ىدذا العلدم
يف نشأتو بالفلسدفة واللسدانيات وعلدم الدنفس واالجتمداع وادلنطدق والظاىراتيدة (الفينومينولوجيدا)
عالوة عله ارتباطها بدراسة األنثروبولوجيا كتحليل األسداطري واألنسدال الثقافيدة غدري اللفظيدة ،
كم ددا تد درتبه منهجي ددا بدراس ددة األدب (الش ددعرية والنح ددو والبالغ ددة) والفن ددون اللفظي ددة والبصد درية
كادلوسديقه والفندون التشدكيلية وادلسدرح والسددينما ،اخل .أمدا عدن هدور السديميولوجيا يف العددامل
العددريب فقددد هددرت عددن طريددق الرت ددة وادلثاقفددة واالطددالع علدده اإلنتاجددات ادلنشددورة يف أوربددا
والتلمددذة علدده أسدداتذة السدديميولوجيا يف جامعددات الغددرب وقددد بدددأت السدديميولوجيا يف دول
ادلغ ددرب الع ددريب أوال ،وبعد ددض األقط ددار العربيد ددة األخ ددر ثانيد ددا ،ع ددرب زلاض د درات األس دداتذة مند ددذ
الثمانينيددات عددن طريددق نشددر كتددب ودراسددات ومقدداالت تعريفيددة بالسدديميولوجيا (مبددار حنددون،
زلمد السرغير ،مسري ادلرزوقي ،يل شاكر ،عواد علي ،صدالح فضدل ،يدل ددداوي ،فريدال
جبوري غزول ،زلمود ابراقن ،قددور عبدد اث ثداين ،اخل) ،أو عدن طريدق الرت دة (زلمدد البكدري،
أنط دوان أيب زيددد ،عبددد الددردن بددوعلي ،سددعيد بنك دراد ،اخل) ،وإصلدداز أعمددال تطبيقيددة يف شددكل
كتب (زلمد مفتاح ،سعيد بنكراد ،زلمد السرغير ،سامي سدويدان ،اخل) ،أو مقداالت (انظدر
رللد ددة عالمد ددات ودراسد ددات أدبيد ددة لسد ددانية سد دديميولوجية بد ددادلغرب ورللد ددة عد ددامل الفكد ددر الكويتيد ددة
وعالمدات يف النقدد السدعودية ورللدة فصدول ادلصدرية) ،أو ملتقيدات علميدة يف سلتلدر اجلامعدات
العربية.
.2مفهوم السيميولوجيا  /السيميوطيقا  /السيمياء
ٕٜٓٓم
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لقد ددد تند دداول البد دداحثون ادلةتصد ددون مفهد ددوم السد دديميولوجيا  /السد دديميوطيقا  /السد دديمياء حسد ددب
نظريدات متفقددة أو سلتلفدة ،وحسددب رلداالت متنوعددة ،كمددا تنداولوا كددل مكونا دا وعناصددرىا وقددد
كتبددا مقدداالت يف ىددذا الشددأن ،وألفددا كتددب وعقدددت ندددوات ،بيددد أن القددارئ ادلبتدددئ أو
الع ددادي ال ددذي ق ددد يك ددون يف عجل ددة ؼل ددرج مض ددبب ال ددرؤ ال تتض ددح أمام ددو مظ دداىر االشد درتا
واالفرتال بني تلني النظريات واباالت ،وخاصة الطالب العدريب يواجدو الكثدري مدن الصدعوبات،
حينم ددا يد دددرس الس دديميولوجيا وػلد دداول أن يس ددتوعبها ويتمثلهد ددا ليجته ددد فيهد ددا ،وال ددو تتجلد دده
باألساس يف تداخل ادلصطلحات وتشعبها واختالف مضامينها.
 .1.2التعريف اللغوي للسيميولوجيا

إن كلم د ددة س د دديميولوجيا ( )Sémiologieم د ددن األص د ددل اليون د دداين ( )Sémionأو ()Sémaino
وادلتولدددة ىددي األخددر مددن الكلمددة ( )Sémaوتعددر العالمددة (الدددليل) ( )signeوىددي باألسدداس

الصفة ادلنسوبة إىل الكلمة األصل ( )Sensأي ادلعدل .أمدا عدن لفظدة (لوجيدا) ()logieفتعدر

العل د ددم ،وبالت د ددا ف د ددإن كلم د ددة الس د دديميولوجيا أو الس د ددميوطيقا م د ددن الناحي د ددة اللغوي د ددة تع د ددر عل د ددم
العالمات.

6

.2.2التعريف االصطالحي للسيميولوجيا /السميوطيقا/السيمياء
إن السدديميولوجيا ،لددد دارسدديها تعددر علددم دراسددة العالمددات دراسددة منظمددة و منتظمددة"،

7

فه ددي ت دددرس مس ددرية العالم ددات يف كن ددر احلي دداة االجتماعي ددة و قوانينه ددا ال ددو هكمه ددا ،مث ددل
أساليب التحية عند سلتلر الشعوب وعادات األكل والشرب عندىم ،اخل .إال أن األوروبيدون
يفضددلون مصددطلح السدديميولوجيا التزامددا مددنهم بالتسددمية السوسدريية نسددبة إىل دي سوسددري ،أمددا
األمريكيون فيفضلون مصطلح السميوطيقا الدو جداء هبدا ادلفكدر والفيلسدوف األمريكدي تشدارلز
ساندرس بريس.
ٕٛ
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يؤرخ بإغلاز ذلذا العلدم يلتقدي يف فدرتة مبكدرة
فعندما ػلاول الباحث يف مصطلح (السيمياء) أن ّ
مددن حركددة التددألير يف ادلصددطلحات العلميددة بالعددامل ادلشددهور جددابر بددن حيددان (ت ٕٓٓى د
٘ٔ ٛم) وىو عله الرغم شلّا أثري حول سريتو ومؤلفاتو من جددال ،كاندا ثقتدو بنفسدو وبعلمدو

دور العلمدي الدذي بلغدو يف عصدره ،فقدد بلدم جدابر مرحلدةع
أكرب من أن يسعفو عله هقيقهدا التط ُ
متقدمدة يف علددم الكيميدداء ،وكددان خيالددو العلمددي الطمدوح يُفضددي بددو إىل أن ينقددل ادلعددادن الددو
يعاجلها من ٍ
ػلول ادلعدادن اخلسيسدة إىل معدادن ةيندة ،وكدان ىدذا
حالة إىل حالة ،وتطلّع إىل أن ِّ
حلدم البشدرية مندذ قددا الزمدان ،ولكدن سلَْبَددره ادلتواضدع بأجهزتدو مل ِّ
ؽلكندو مدن ذلدني ،فتحدول
َ
عنده الطموح من عامل التحقيق إىل عامل التةيل والوىم .وأنفدق وقتداع كبدرياع ،وجهدوداعكثدرية يف
إحالددة األجسددام النوعيددة مددن صددورة إىل أخددر  ،فوقددع يف طلددب ادلسددتحيل ،وهددول عنددده علددم
الكيمياء إىل علم السيمياء الذي كدان يف مفهدوم ذلدني العصدر يقدرتب مدن السدحر .كمدا هدول

علددم الفلددني عنددد العددرب إىل علددم التنجدديم ،فعلددم السدديمياء ،كمددا أطلددق عليددو صدداحب كتدداب
ٛ
(أجبد العلوم) اسم (ما ىو غري حقيقي من السحر).
وذلددذا قددال بعددض مددؤرخي تدداريس العلددوم عنددد العددربز إن جددابر بددن حيددان ،ىددذا العددامل
دحرة يف ىددذه ادلِلدة ،تصد ّفح كتدب القددوم ،واسدتةرج الصددناعة ،وغددا يف
الس َ
اجلليدل كددان كبدري َ

زبدد ا واسددتةدمها ،ووضددع فيهدا عد ّدة تد لير ،ويف صددناعة السديمياء خاصددة .وأضداف د أي
مؤلدر كتداب أجبدد العلدوم د أن يف ىدذا البداب (حكايدات عدن ابدن سدينا وال رسدهروردي كثدرية.
وأطال ابن خلدون يف ىدذا العلدم  ،وقدالز إن لفد سديمياء) عدرباينم معدرب ،أصدلو (سديم يدو)
ومعناهز اسم اث ،وأما ادلقاالت السبع عشدرة للحدالّج فإظلدا ىدي علده سدبيل الرمدز ،وقدد حقدق
ابددن تيميددة يف مؤلفاتددو أن احلدالّج كددان مددن السدداحرين ادلشددعوذين وعرفددو التهددانوي يف كتابددو
ٜ
(كشاف اصطالحات الفنون) بأن السيمياء (ىو علم تسةري اجلن ،كذا يف ر اجلواىر).
ّ
وكمددا يق ددول معجددب الزى دراينز إن السدديمياء ت درتبه قددل دال لغ ددوي – ثقددايف ػلضددر
معها فيو كلمات مثل السمة والتسمية ،والوسام والوسم وادليسم والسيماء ،والسيمياء(بالقصدر
ٕٜٓٓم
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وادلد) والو تعر علم العالمدة ٔٓ.ويتضدح شلدا سدبق أن لفد السديمياء قدد ورد يف القدررن الكدرا
سددا مدرات ،وذلددني يف قولددو تعدداىلز ﴿تعرررمهب يسرريما ب ال يسررللوس الحررا إلحامررا﴾ (سددورة
البق ددرةز  ،)ٚٙوقولد ددو تع دداىلز ﴿وعلر ررع افع ر رراع رجر رراب يعرمر رروس ر ررال يسر رريما ب﴾ (سد ددورة
األع درافز  )ٗٙوقولددو تعدداىلز ﴿ون رراأص أص ررحاا افعر رراع رج رراب يعرم ررونهب يس رريما ب﴾
(سددورة األع درافز  ،)ٗٛوقولددو تعدداىلز ﴿ولررو نءرراء فريحررا ب ملعرررمتهب يسرريما ب﴾ (سددورة
زلمدز ٖٓ) ،وقولو تعاىل ﴿سيما ب مري وجرو هب مرأ أ رر السر وأ﴾ (سدورة الفدتحز ،)ٕٜ
وقولو تعاىلز ﴿يعرع الم رموس يسيما ب﴾ (سورة الردانز ٔٗ).

حي الكيميداء والسديمياء غلددر بالدذكر
وما ُدمنا يف سديال ادلعجمدات ،ويف إطدار مصدطلَ ْ
أن نقدول إن ادلعجمدات األجنبيدة فرقدا بدني ىدذين ادلصدطلحني ،فالكيميداء )(Chemistry
َ
ىددو علددم الكيميدداء ادلعددروف و) (Alchemyيرمددز يف ىددذه ادلعجمددات إىل مددا نطلددق عليددو يف
العربيددة مصددطلح السدديمياء ،وعنددد التعريددر نقددول ىددذه ادلعجمددات األجنبيددة إنددو علددم كيميدداء
القددرون الوسددطه .ومددن ّ فاذلدددف مددن دراسددة السدديمياء أو السدديميولوجيا أو السدديميوطيقا ىددو
دراس ددة ادلع ددل الظ دداىر واخلف ددي لك ددل نظ ددام عالم دداغ فه ددي ت دددرس لغ ددة اإلنس ددان اللفظي ددة وغ ددري
اللفظيددة ومددا ػلدديه بددو باعتبارىددا نسددق مددن العالمددات مثددلز العالمددات التجاريددة وإشددارات ادلددرور
واخلرائه والصور الفوتوغرافية ،اخل.

 .3موضوع السيميولوجيا أو السيميوطيقا أو السيمياء مي التصوريأ الغريي واالسالمي
يضددير كوكيددو ( )J.C.Coquetأحددد أقطدداب مدرسددة بدداريس السدديميولوجية قددائالز إن القددارئ
العددادي ،وكددذلني الباحددث يف رلددال العلددوم االجتماعيددة مددن حقهمددا أن يتسدداءال عددن موضددوع
ىذا العلم ،إال أهنما مع ذلني غلب أن يعلما أن التعريفدات والتحديددات ،لتلدر والسديما إذا
ٔٔ
تعلق األمر مبوضوع علمي مل ؽلر عله ميالده وقا طويل .
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يف ح د ددني وض د ددحا (جولي د ددا كرس د ددتيفا) موض د ددوع الس د دديميولوجيا يف قوذل د دداز إن دراس د ددة
األنظمددة الشددفوية وغددري الشددفوية ومددن ضددمنها اللغددات مبددا ىددي أنظمددة أو عالمددات تتمفصددل
ٕٔ
داخل تركيب االختالفات ،إن ىذا ىو ما يشكل موضوع علم السيميوطيقا .
تبوأ ددا السدديميولوجيا ،فإهنددا ال تنفددرد مبوضددوع خددا هبددا،
وعلدده الددرغم مددن ادلكانددة الددو ّ
فهددي ددتم بكددل مددا ينتمددي إىل التجربددة اإلنسددانية العاديددة ش دريطة أن تكددون ىددذه ادلوضددوعات
جد د ددزءا مد د ددن سد د ددريورة دالليد د ددة .فكد د ددل مظد د دداىر الوجد د ددود اليد د ددومي لشنسد د ددان تشد د ددكل موضد د ددوعا
للسد ديميولوجيا ،فالض ددحني والبك دداء والف ددرح واللب دداس وطريق ددة اس ددتقبال الد دزوار وإش ددارات ادل ددرور
والطقددوس االجتماعيددة واألشددياء الددو نتددداوذلا فيمددا بيننددا ،وكددذلني النصددو األدبيددة واألعمددال
الفنيددة ،كلهددا عالمددات نسددتند إليهددا يف التواصددل مددع زليطنددا ،فكددل لغددة مددن ىددذه اللغددات هتدداج
إىل تقعيد ،أي هتاج إىل الكشر عدن القواعدد الدو هكدم طريقتهدا يف إنتداج معانيهدا ،مسدتندة
ٖٔ

يف ذلني ،ويف الكثري من احلاالت ،إىل ما تقرتحو العلوم األخر من مفاىيم ورؤ .
واستنادا إىل ىذا ،فإن ادلوضوع الرئيس للسيميولوجيا حسب بريس ىو السدريورة ادلؤديدة
إىل إنتدداج الداللددة ،أي مددا يطلددق عليددو يف االص ددطالح الس ديميولوجي الس ددميوز (،)Sémiosis
والسميوز يف التصدور الددال الغدريب ىدي (الفعدل) ادلدؤدي إىل عمليدة إنتداج الددالالت وتدداوذلا،
أي سددريورة يشددتغل مددن خالذلددا شدديء مددا باعتبدداره عالمة،وهبددذا فددإن كددل واقعددة تسددتند مددن أجددل
إنتدداج دالال ددا ،إىل سددريورة داخليددة ،مددع بددني العناصددر ادلكونددة ذلددا ٔٗ.فكددل فعددل ينددتج ،حلظددة
هققد ددو ،سلسد ددلة مد ددن القد دديم الدالليد ددة تسد ددتند ،يف وجودىد ددا ،إىل العد ددرف االجتمد دداعي وتواضد ددع
االسددتعمال ،ذل ددني أن التس ددنني الثق ددايف ى ددو وحددده ال ددذي يس ددمح بفهمه ددا واس ددتيعاب أبعادى ددا
ادلةتلفددة ،وىددذا الطددابع غلددد مددربره األسدداس يف طبيعددة الفعددل ذاتددو ،فكددل فعددل ىددو سددريورة مركبددة
وال ؽلكدن أن يكددون كليدة مكتفيددة بدذا ا .وعليددو فددأن يكدون (السددميوز) نسديجا مددن العالمددات،
فهذا معناه أن ما ػلدد ىويتها ليس مادة أصلية وليس عناصر معزولة بل مفهدوم العالقدة ذاتدو،
فالدال باعتبداره أداة التعدرف األوىل يندتج مددلوال وفدق عالقدة مبنيدة علده تدرابه اعتبداطي ،وىدذه
ٕٜٓٓم
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العالقة ىي ما ػلدد فعل إنتاج ادلعاين وتداولو ،فالو يفة األصلية للعالمة ىدي و يفدة اختالفيدة
٘ٔ
منبثقة عن عالقة وليسا حصيلة دلادة دالة بذا ا.
وعليد د ددو فمد د ددن خد د ددالل دعد د ددن التعريفد د ددات الد د ددو قد د دددما للسد د دديمياء أو السد د دديميولوجيا أو
الس دديميوطيقا يتض ددح أهن ددا يعه ددا تتض ددمن مص ددطلح (العالم ددة) ،ويع ددر ى ددذا أن الس دديمياء أو
السدديميولوجيا أو السدديموطيقا ىددي علددم العالمددات ومددن الصددعب إغلدداد تعريددر دقيددق للعالمددة
الخدتالف مددلوذلا مدن باحدث خخدر ،فعندد دي سوسدري ) (F. de Saussureتتكدون العالمدة
م د ددن ال د دددال وادل د دددلول أي بالص د ددورة الص د ددوتية وى د ددي ال د دددال والص د ددورة الذىني د ددة ادلعنوي د ددة وى د ددي
ادلدلول،كما اعترب السيميولوجيا علما للعالمات الو تدرس يف حضن ابتمع.
وإن ىذه العالمات تنقسم إىل ثنائيتنيز قرينة/إشارة ،ورمز/دليل.
أ.القريحة واإلشارة
تعددد النيددة يف التبليددم العامددل األساسددي يف التمييددز بددني مدداىو قرينددة وبددني مددا ىددو غددري قرينددة أي
اإلش ددارة ،ف ددبةالف اإلش ددارة (االتص ددالية) ،ف ددإن القرين ددة ى ددي ك ددل دلي ددل ال يتض ددمن أي ني ددة يف
ٔٙ
التبليم.
ا.الرمز والدليل

تكددون اإلشددارة االتصددالية الددو طلصددها بتسددمية الدددليل ()ددالف اإلشددارة الدالليددة) إمددا رم دزا أو
ٔٚ
دليال (سيميولوجيا أو لغويا).
 الرمز
)الف كثري من السيميائيني فرل دو سوسري بني العالمة والرمز فنسب إىل العالمة
ٔٛ
الصفة االعتباطية وإىل الرمز الصفة التعليلية.
 الدليل
)الف الرمدز فهدو ال يتمتدع بدأي عالقدة طبيعيدة مثدلز اسدتحمام خطدري عندد رؤيدة العلدم
األدددر يف الشدداط  ،حيددث نقددول عددن ىددذه اإلشددارة دليددل سدديميولوجي .أمثلددة أخددر
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للدليل السيميولوجيز الفتة الريح اجلانبية ،الالفتدة الدو تددل علده وجدود أشدغال .وىدذا
يؤكد لنا ارتكاز العالمة عله ماىو لغوي ونفسي واجتماعي.
يف ح ددني تتح ددول س دديميوطيقا ب ددريس إىل جه دداز عمل ددي غايت ددو القص ددو ى ددي البح ددث ع ددن
سلتلر األنظمة الدالة ويف سلتلر العلدوم سدواء كاندا إنسدانية أو عقالنيدة ،ألن بدريس أدر أن
ىددذه العلددوم يعهددا ىددي علددوم تقددوم علدده مبدددأ العالمددة .فالعالمددة يف تصددور ب دريس ىددي الوجددو
اخخددر ألواليددات اإلدرا  ،لددذا ال ؽلكددن تصددور السددميوطيقا مفص دولة عددن عمليددة إدرا الددذات
وإدرا اخخ د ددر ،إدرا (األن د ددا) وإدرا الع د ددامل ال د ددذي تتح د ددر داخل د ددو ى د ددذه (األن د دا) .فالتجرب د ددة
اإلنسددانية ،كمددا سددبقا اإلشددارة ،تشددتغل بكافددة أبعادى ددا كمهددد للعالم دداتز حليا ددا ولنموى ددا
ودلو ددا أيضددا .فددال شدديء يفلددا مددن سددلطان العالمددة ،وال شدديء ؽلكددن أن يشددتغل خددارج نسددق
ػلدددد لددو مسكددو وطددرل إنتاجددو دلعانيددو ،وال وجددود لشدديء ػللددق حدرا طليقددا ال هكمددو حدددود وال
ػلد من نزواتو نسق ،ومن ّ فالعالمة عند بريس تتكون من كيان ثالثيز

ٜٔ

الممثل (ادلاثول) ىو صورة صوتية أو مرئية لكلمة ما .والموضوع قد يكدون واقعدي أو

قابل للتةيل أو غري قابل للتةيدل أي ادلوضدوع الدديناميكي،وىو الشديء يف العدامل ادلوجدودات،
وثانيهم ددا ى ددو ادلوض ددوع ادلباش ددر ،وش ددكل ج ددزءا م ددن أج د دزاء العالم ددة ،وعنص د درا م ددن عناص ددرىا
ادلكوندة.والمرووب صدورة ذىنيدة مرتابطدة مدع كلمدة أو غدري مرتابطدة .وهبدذا فهدي تنبدر علده نظدام

رياضي منطقي قائم عله نظام ثالثي كما يف الشكل ادلوا ز
ادلؤول

ادلاثول

ٕٜٓٓم
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فالعالم ددة إذن ى ددي م دداثول ػلي ددل عل دده موض ددوع ع ددرب م ددؤول .وى ددذه احلرك ددة (سلس ددلة
اإلحاالت) ىي ما يشكل يف نظرية بريس ما يطلق عليو السميوز ،أي النشاط الرتميدزي الدذي
يقددود إىل إنتدداج الداللددة وتددداوذلا .وبعبددارة أخددر  ،إن السددميوز ىددي ادلسددوؤلة علدده إقامددة العالقددة
السدديميوطيقية الرابطددة بددني ادلدداثول وادلوضددوع عددرب فعددل التوسدده اإللزامددي الددذي يقدوم بددو ادلددؤول.
وعل دده ى ددذا األس دداس ،ف ددإن الس ددميوز تتح دددد باعتبارى ددا س ددريورة يش ددتغل م ددن خالذل ددا ش دديء م ددا
كعالمددة ،وتسددتدعي اسددتيعاب الكددون مددن خددالل ثالثددة مسددتوياتز مددا ػلضددر يف العيددان ومددا
ػلضر يف األذىان ومدا يتجلده مدن خدالل اللسدان ٕٓ.ولكدن ورغدم ىدذا ميدز لندا بدريس مؤسدس
السدديميوطيقا احلديثددة عددام ( ،)ٔٛٚٛبددني ثالثددة أندواع مددن العالمددات ،ىددي األيقونددة ،وادلؤشددر،
والرمز.
أ .األيقونة ()Icone
إن ى ددذا ال ددنمه م ددن العالم ددات يك ددون فض دداء أرح ددب للس دديميوطيقات بعام ددة والس دديميوطيقات
البصرية الو عربت عنها الثقافات القدؽلدة ،وأخدذت صدبغة دينيدة حينمدا صدارت األيقوندة تشدري
إىل ط ددالء ديددر خددال للكنيسددة االرثدكس ددية يف الش ددرل.لقد اى ددتم هب ددا علمدداء االنثروبولوجي ددة
الثقافية ووقر عليها الفيلولوجيون وعلماء اخثار ،ولكن احلضدارة ادلعاصدرة وابتمعدات احلديثدة
وج دددت فيه ددا ض ددالتها ،ب ددل أص ددبحا لغته ددا احلي ددة ال ددو تتج دداوز يف بع ددض األح ددايني معوق ددات
اللسان يف هقيق تواصل أوسدع بدني البشدر.فتكاد تكدون األيقوندة ادلوضدوع الدذي لدو حظدوة رمبدا
أكثددر مددن غددريه مددن العالمددات األخ در يف السدديميولوجيا ادلعاصددرة علمددا بددان ادلوضددوعات الددو
ت دربه بينهمددا عالقددة ادلشدداهبة الددو ال ؽلكددن أن نفهمهددا علدده النحددو الددذي تشددري إليددو كمددا ىددو
ٕٔ
احلال يف اخلرائه.
ا.ادلؤشر ()Indexe
كث دريا مددا تتددداخل ادلؤش درات مددع الق درائن علدده الددرغم مددن أن ادلؤش درات عالمددات اعتباطيددة وان
القدرائن تكدون تعليليددة إن ىدي اندددرلا يف إطدار العالمدات الطبيعيددة ،حيدث ىنددا عالقدة سددببية
ٛٛ
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بني الدال وادلدلول ،ولكن سبب ىذا التدداخل إىل أهنمدا يبددوان مرتادفدني ،حيدث ينضداف إىل
ٕٕ
ذلني البعد (التالصقي) الذي يتباين بني ادلؤشرات والقرائن.
ج.الرمز ()Symbole
وىدو عنددد بدريس ادلعددادل احلقيقدي للعالمددة عندد دو سوسددري إذ يدر أن عالقددة الرمدز مبدلولددو ىددي
عالقة اعتباطية عرفيدة فقده .وهبدذا تبددو العالمدة يف تعدارير السديميائيني كياندا واسدعا ومفهومدا
قاعديا وأساسيا يف يع علوم اللغة.
يف حد ددني صلد ددد أن ال د درتاث الفكد ددري العد ددريب بشد ددموليتو احلضد ددارية عبد ددارة عد ددن نظد ددام مد ددن
العالمد ددات الدالد ددة والد ددو إذا مد ددا أوغلند ددا التأمد ددل فيهد ددا وجد دددنا أن ىد ددذا ال د درتاث الواسد ددع يتجلد دده
ٖٕ
فيمايليز
 - 1الموروث اللساني :ويتمثل يف
 ادلوروث النحوي
 ادلوروث اللغوي
 ادلوروث ادلعجمي
 -2الموروث البالغي :ويتجله يفز

 اجلانب التقر للبالغة مبعايريىا ادلألوفة
 اجلانب النقدي
 اجلانب االعجازي
 اجلانب األديب (ادلدونات األدبية الكرب )

 -3الموروث الديحي :وينقسم إىلز


التفسري



علم األصول

 -4الموروث الفلسفي
ٕٜٓٓم
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 -5الموروث االجتماعي

أما عن مفهدوم العالمدة عنددد الدارسدني األقدددمني يتجدداوز مفهدوم السدمة واألمدارة والددليل وكدل
ذلددني يتعلددق بالداللددة ،وىددي يف تصددورىم كددون الشدديء الددة يلددزم مددن العلددم بددو العلددم بشدديء
رخر .

ٕٗ

دل ز أصد ددل يد دددل علد دده إباند ددة الشد دديء بأمد ددارة
يف حد ددني يقد ددول ابد ددن فد ددارس (ٖٜ٘ى د دد) ّ
تتعلمها ،والدليل األمارة يف الشيء  ،ويف حديث ابن ىالل العسكري (ٓٓٗىدد) عدن العالمدة
والداللددة يقددولز ؽلكددن أن يسددتدل هبددا أقصددد فاعلهددا ذلددني أو مل يقصددد والشدداىد أن أفعددال
البهائم تدل عله حدثها ،وليس ذلا قصد إىل ذلني … ورثار الل تدل عليو وىدو مل يقصدد
ذلددني ،ومددا ىددو معددروف يف عددرف اللغددويني ،يقولددون اسددتدللنا عليددو بددأثره ولدديس ىددو فاعددل ألثددره
قصدا  ٕ٘.وىذه إشارة واعية من ابن ىدالل إىل إشدكالية القصددية يف العالمدة وىدي اإلشدكالية
ع

الددو تثددري موضددوع اجلدددل بددني فدريقنيز فريددق يؤكددد الطبيعددة التواصددلية للعالمددة وؽلثددل ىددذا الفريددق
كددل مددن (بريلددو) و(مونددان) و(مددارتير) يف الثقافددة اللسددانية والسدديميولوجية ادلعاصددرة الفرنسددية
وىم يرون أن العالمة تتكون أساسا مدن دال ومددلول والقصدد .وفريدق رخدر يركدز علده اجلاندب
التددأويلي للعالمددةز أي مددن حيددث قابليتهددا للتأويددل الدددال بالنسددبة للمتلقددي ،وؽلثددل ىددذا اال،دداه
روالن بارت وىو ما يسمه بد السيمائية الداللية.
وىددو نفددس التصددور لددد الراغددب االصددبهاين حيددث يقددول الداللددة مددا يتوصددل بددو إىل
معرف ددة الش دديء ،كدالل ددة األلف د دداظ عل دده ادلع ددل ،ودالالت اإلش ددارات والرم ددوز والكتاب ددة .وسد دواء
أكان ذلني بقصد من غلعلو داللة أم مل يكدن بقصدد ،كمدن يدر حركدة إنسدان فديعلم أندو حدي
 ،قال تعاىلز ﴿ما ألّهب علع موته إال أاية افرض﴾.

فالراغ ددب هب ددذا التص ددور للدالل ددة يوس ددع اب ددال اإلجرائ ددي للعالم ددة لتش ددمل أظلاط ددا لس ددانية

وس دديميائية (األلف دداظ  -اإلش ددارات  -الرم ددوز  -الكتاب ددة) يؤك ددد قض ددية القص دددية ع دددمها يف
العالمة ،وإذ تتحقق داللة العالقة يف زليطهدا الطبيعدي واالجتمداعي والثقدايف سدواء أكدان ىندا
ٜٓ
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قصددد أم مل يكددن ،إذ جسددد ذلددني بصددورة سددليمان عليددو السددالم كمددا ورد يف اخيددة الكرؽلددة إذ
بعددد وفاتددو ددل حددوال كددامال منتصددبا ومتكهددا علدده عصدداه وىددذه اذليهددة ىددي عالمددة دالددة أولتهددا
اجلدن بداللددة احليداة ،لددذلني لددا تسدعه وتعمددل كأهنددا مدأمورة غددري أن األمددر ىندا لدديس بددالنطق
أو اإلشددارة وإظلددا كددان باذليه دة فهددي إذن عالمددة دالددة علدده احليدداة لددد الكددائن احلددي ،وبالتقددادم
بدأت األرضة تأكل عصاه فةر ساقطا ،وىذه العالمة ىي عالمة فناء وانتهاء.
وعلي ددو فق ددد اى ددتم الدارس ددون الق دددامه عل دده اخ ددتالف ا،اى ددا م العلمي ددة م ددن فالس ددفة
ولغددويني وفقهدداء ،بطبيعددة العالمددة مددن حيددث ىددي شدديء زلسددوس بددديل يف الواقددع ادلدددر مددن
شيء غائب عن األعيان ولذا كان عامل يدر تفسدري ا زلدددا لطبيعدة ىدذه العالمدة ،رخدذا بعدني
االعتبار زاوية مدن الزوايدا مدربر ا خصائصدها وشليزا دا .فهدا ىدو ابدن سدينا يقدول يف كتابدو الشدهري
(الش ددفاء) يف ى ددذا ادلض ددمارز إن اإلنس ددان ق ددد أوغ ق ددوة حس ددية ترتس ددم فيه ددا ص ددور األم ددور
اخلارجية ،وتتدأد عنهدا إىل الدنفس ،فرتتسدم فيهدا ارتسداما ثانيدا ثابتدا وإن غابدا عدن احلدس...
ومع ددل دالل ددة اللف د أن يك ددون إذا ارتس ددم يف اخلي ددال مس ددموع اس ددم ،ارتس ددم يف ال ددنفس مع ددل،
فتعددرف الددنفس أن ىددذا ادلسددموع ذلددذا ادلفه ددوم ،فكلم ددا أورده احل ددس عل دده ال ددنفس التفت ددا إىل
معناه .
ومددن ىنددا يالحد ادلتأمددل ويدددر أن تصددور ابددن سددينا لداللددة اللفد يتوافددق دامددا مددع مددا
ذىب إليدو دي سوسدري يف تفسدري العالمدة .فالعالمدة يف نظدر ابدن سدينا ىدي ثنائيدة ادلبدل تتكدون
مسددموع اسددم  /معددل ،ملغيددا بددذلني مددن مفهددوم العالمددة الواقددع اخلددارجي أو ادلرجددع الددذي ديددل
إليددو العالمددة وذلددني مددا فعلددو دي سوسددري أيض ددا ،عل دده عك ددس م ددا صلددده عنددد فهددة أخ ددر مددن
الدارسني األقدمني ومن بيدنهم الغدزا يف كتابدو معيدار العلدم الدذي يعدد ادلرجدع طرفدا أساسديا يف
العالمدة ،فهدو يدر أن األشدياء يف الوجدود ذلدا أربدع مراتدب حيدث يقدولز إن للشديء وجدودا يف
األعيددان يف األذىددان يف األلفدداظ يف الكتابددة ،فالكتابددة بددو دالددة علدده اللفد واللفد دال
عله ادلعل الذي يف النفس والذي ىو مثال ادلوجود يف األعيان .
ٕٜٓٓم
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إذن فالعالمة يف نظرا الغدزا كيان متكامل يتكون من أربعة أطراف أساسيةز
× ادلوجود يف األعيان.
× ادلوجود يف األذىان.
× ادلوجود يف األلفاظ.
× ادلوجود يف الكتابة.
إن اللغددة اإلنسددانية تعكددس قدددرة اإلنس ددان العقليددة يف إبددداع نظامددو التواصددلي لتحقي ددق
إنسانيتو يف الوجود .ىذا النظام الذي ؽلكنو من التكير مع الواقع اخلارجي.
وعليو قسم عادل فاخوري العالمات يف الفكر العريب اإلسالمي إىل ثالثة أنسالز
ٔ .العالمد دة اللفظيةز(اللغ ددة – الش ددعر  -الرواي ددة) أو غ ددري اللفظي ددةز (األزي دداء  -األطعم ددة
واألشربة – اإلشدهار  -عالمدات ادلدرور  -الفندون احلركيدة والبصدرية كالسدينما ادلسدرح
والتشكيل).

ٕٙ

ٕ .العالم ددة الوض ددعية أو الطبيعي ددة أو العقلي ددة ،وى ددذا إذا ال األخ ددذ بع ددني االعتب ددار طبيع ددة
العالقة القائمة بني الدال وادلدلول.
فالعالمة الوضعية ىي العالمة ادلتعارف عليها يف بيهة اجتماعية ،يث يكدون متفدق عليهدا مدن
قبل أفراد ابتمع اللغوي ،حيث تندرج ضمن ىذا النوع كل العالمات اللفظيدة مثلمدا توصدر
ادل درأة بالفراشددة داللددة علدده رشدداقتها و اذلددا ٕٚ.أمددا العالمددة الطبيعيددة فهددي العالمددة النا،ددة عددن
أحددداث طبيعيددة ،سدواء كانددا طبيعيددة اللفد أو طبيعددة احلامددل ادلددادي للعالمددة فكددل العالمددات
الددو تعكددس أص دوات الطبيعددة مددن خريددر ادليدداه وحفيددر األشددجار تنسددحب ضددمن ىددذا النددوع،
وكدذلني األصدوات ادلالزمددة لالنفعداالت والتعبدريات الفيزيولوجيددة كمالمددح الوجدو وتغددري لونددو مددن
حالددة إىل أخددر  ،أمددا العالمددة العقليددة فددادلراد هبددا داللددة األثددر عددل ادلددؤثر كداللددة السددحاب علدده
ادلط ددر وال دددخان عل دده الن ددار ،وى ددي تنحص ددر يف ال درتاث الع ددريب يف عالق ددة العلي ددة أو الس ددببية أي
ٕٛ
وجود عالقة ذاتية بني الدال وادلدلولز
ٕٜ
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تكون العالمة وضعية لفظية أو اصطالحيةز فهي ال تعددو أن تكدون واحددة مدن ثدالث
وىيز ادلطابقدة والتضدمن وادلالزمدة ،فلفد البيدا مدثال يددل علده معدل البيدا بطريقدة ادلطابقدة،
ويدددل علدده السددقر بالتضددمن ألن البيددا يتضددمن السددقر ،أمددا داللددة ادلالزمددة فهددي كداللددة
لف د السددقر علدده احلددائه ،فهددي كددالرفيق ادلددالزم اخلددارج عددن ذات السددقر الددذي الينفصددل
ٕٜ
عنو.
خاتمة

مددن خددالل ىددذا العددرض الددوجيز دلفهددوم علددم السدديمياء أو علددم العالمددات يف ال درتاث الغددريب و
االسددالمي ،نددر أن أسددالفنا ىددم أول مددن أدر أعليددة دراسددة العالمددة مددن حيددث ىددي حقيقددة
مادية حسية هليدل إىل حقيقدة رلدردة غائبدة .وهبدذا فهدي تعدد ىدذه ادلفداىيم األوليدة أرضدية متيندة
إلمكانية وجود تفكري سيميائي و عالماغ عريب أصيل.
وامش البحث:
)*( يددر إيكددو أيضددا أن الددرواقيني ىددم أصددال مددن العمددال األجانددب يف أثينددا وبالتددا فهددم دخددالء عليهددا ،فأصددلهم احلقيق دي
يعود إىل الكنعانيني الفينيقيني القادمني من أرض كنعان .انظرز ميشال ،رريفيو ،ورخدرون ،السميائية أصولها وقواعرد ا،

تر ة بن مالني رشيد( ،اجلزائرز منشورات االختالف،)ٕٕٓٓ ،
ٔ انظرز ادلرجع السابق نفسو.ٕٔ ،
ٕ ادلرجع السابق نفسو.ٕٖ-ٕٕ ،

ٕٔ

ٖ انظرز ادلر،ي ،أنور ،سيميائية الحص افأيي( ،الدار البيضاءز إفريقيا الشرل،)ٜٔٛٚ ،
ٗ انظرز

ٖ.

. Dictionnaire encyclopédique des sciences duٜٕٔٚ. Oswald Ducrot/Tzvetan Todorov

.langage. Edition du Seuil. P.11

٘ انظرز إدريس ،بلمليح ،الرؤية البيانية عحد ال احظ( ،الدار البيضاءز دار الثقافة،)ٜٔٛٗ ،

ٔٔٔ.

 ٙانظرز برنار ،توسان ،ما ي السيميولوجيا ،تر ة زلمد نظير( ،بريوتز إفريقيا الشرل ،طٕ ،)ٕٓٓٓ ،ص.9
 ٚانظرز سعد ،الرويلي ،واليازعي ،أليل الحاقد افأيي( ،بريوتز ادلركز الثقايف العريب ،طٖ ،د .ت).
ٕٜٓٓم

ٖٜ

رللة الدراسات اللغوية واألدبية
 ٛانظرز صديق ،القنوجي ،أي د العلوم ،جٕ،
 ٜانظرز السابق نفسو.

ٕ.ٖٜ

ٓٔ انظرز سعد ،الرويلي ،واليازعي ،أليل الحاقد افأيي،
ٔٔ
انظرز Hachette Paris Sémiotique ; l’école de .ٜٕٔٛ. J.C.Coquet et autres. P.٘.
.ٔٚٛ-ٔٚٚ

ٕٔ انظرز عصام ،خلر كامل ،االت اه السيميولوجي ونقد الءعر( ،القاىرةز دار فرحة للنشر والتوزيع،)ٕٖٓٓ ،
.ٕٙ

ٖٔ انظرز سعيد ،بن كراد ،السيميائيات مفا يمها وتطبيقاتها( ،ادلغرب ،الدار البيضاء،)ٕٖٓٓ ،
ٗٔ السابق نفسو.ٔٚٔ ،
٘ٔ
انظر موقع إلكرتوينز (.)http://www.megaclick.com/

 ٔٙانظرز دود ،إبراقن ،المدخل إلع سيميولوجيا االتصاب ،قاموس اللسانيات سيميولوجيا االتصال،

ٔٔ.ٜٔ-

.ٕٜ

 ٔٚانظرز قدور ،عبد اث ثاين ،سيميائية الصورة (مغامرة سيميائية مي أشهر اإلرساليات البصرية مي العالب)،
(اجلزائرز دار الغرب للنشر والتوزيع،)ٕٓٓٗ ،

ٖ.ٜ

 ٔٛانظرز يوسر ،أدد ،السيميائيات الواصفة المحطق السيميائي وجبر العالمات،
(اجلزائرز منشورات االختالف ،بريوتز ادلركز الثقايف العريب ادلغرب.ٜٚ ،)ٕٓٓ٘ ،
 ٜٔانظرز سعيد ،بن كراد ،السيميائيات مفا يمها وتطبيقاتها،

ٓٙ؛ و بشري ،تاوريريا،

محاضرات مي محا ج الحقد افأيي المعاصر( ،اجلزائرز دار الفجر للطباعة والنشر،)ٕٓٓٙ ،

ٕٓ انظرز سعيد ،بن كراد ،السيميائيات مفا يمها وتطبيقاتها،

ٕٓٔ.ٕٔٔ-

ٔ.ٙ

ٕٔ انظرز يوسر ،أدد ،السيميائيات الواصفة المحطق السيميائي وجبر العالمات،
ٕٕ السابق نفسو.ٕٔٔ -ٔٔٔ ،

ٖ.ٜ

ٖٕ انظرز قدور ،عبد اث ثاين ،سيميائية الصورة (مغامرة سيميائية مي أشهر اإلرساليات البصرية مي العالب)،
ٕ٘.ٖ٘-
ٕٗ انظرز اجلرجاين ،علي بن زلمد ،التعريفات( ،القاىرةز دار الكتاب ادلصري،)ٜٜٔٔ ،

.ٗٙ

ٕ٘ انظرز العسكري ،ابن ىالل ،الفروق مي اللغة( ،بريوتز دار األفال اجلديدة ،طٗ،)ٜٖٔٙ ،
 ٕٙانظرز عادل ،فاخوري ،علب الداللة عحد العرا( ،بريوتز دار الطليعة،)ٜٔٛ٘ ،

ٖٔ.

ٖٔ.

 ٕٚانظرز سالطنية ،بلقاسم ،م لة العلوم اإلنسانية ،العدد الثاين ،ٕٓٓٔ ،جامعة زلمد خيضر بسكرة ،اجلزائر،
 ٕٛانظرز عادل ،فاخوري ،علب الداللة عحد العرا،

ٓ.ٙ

.ٜٔ

 ٕٜانظرز ماىر ،مهدي ىالل ،افلفاظ وأاللتها مي البحث البالغي والحقدي عحد العرا،
(بغدادز دار احلرية.ٕٛ ،)ٜٔٛٓ ،
ٜٗ
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