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 مةلخص

عرفت اللسانيات املعاصرة جمموعة من املناهج النقدية بفضل الرتمجة واالحتكاك ابلثقافة الغربية، ومن بينها املنهج 
منهجا وتصورا ونظرية و"علما" ال ميكن اإلستغناء عنه ملا أظهر عند الكثري من الدارسني السيميائي الذي أصبح 

والباحثني من جناعة حتليليه وكفاءته يف شىت التخصصات وخاصة يف ميدان علوم اإلعالم و االتصال، وعلم 
وعليه ، ألزايء واملوضة...وغريهاميائية ااالجتماع، مثل سيميائية اإلشهار، وسيمائية الصورة، وسيميائية السينما، وسي

توصلنا أبنه ال ميكننا فهم أي علم من العلوم كالفلسفة وعلم النفس وعلم االجتماع وعلوم اإلعالم واالتصال إال وأنه 
 نظام سيميائيي.

 : السيمياء، السيميولوجيا، السيميوطيقا، املدراس السيميائية، االجتاهات السيميائية.الكةلمات املفتاحي 
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Abstract 

 

Modern linguistics has defined a range of critical approaches thanks to 

translation and interaction with Western culture, including the semianic approach, 

which has become a method, theory, theory and "knowledge" indispensable to 

what has been shown by many scholars and researchers of the effectiveness of 

analytical and efficiency in various disciplines, especially in the field of 

information science and Communication, sociology, such as semiotics advertising, 

image stereotyping, cinematic semiautomatic, semiotic fashion, fashion ... and 

others.We have therefore concluded that we can not understand any science from 

philosophy, psychology, sociology, and information and communication sciences, 

but it is a semiotic system. 

Keywords: semiology, semiotics, Semiotic schools, Semiotic approaches. 
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 مقدم 
البد لكل علم أو نظرية أو منهج كان من أن يكون له امتداد اترخيي ينشأ ويتطور مستقيا جذوره وماء احلياة 

العلوم، بل يف ظلها وحتت رعايتها مما حييط به من علوم أخرى، إذ ال يستطيع علم ما أن ينشأ منفردا عن غريه من 
 ينشأ وينمو.

و السيميائيات كغريها من املناهج والنظرايت كان هلا مسرية حياة طويلة بدأت بوادرها منذ عهد اليوانن 
 واإلغريق، وامتدت لتكتمل صورهتا وتتضح أسسها العلمية يف القرن العشرين.

ومل تقتصر السيمياء على لغة دون أخرى بل جتدها قد ظهرت عند العرب و املسلمني كما ظهرت عند الغرب، 
مث امتدات -أرجعه البعض إىل اإلغريق-ولكنها اختذت مسرية خمتلفة للنمو عند كل منهما، ولكنها نبتت من أصل واحد

 لتلتقيا على بساط النقد األديب احلديث يف العصر احلايل. 

 " ال ميكن االستغناء عنه ملا أظهر عند الكثريعةلماذا فقد أصبح املنهج السيميائي تصورا ونظرية عرفنية و"وهب
علوم اإلعالم واالتصال،  من الدارسني والباحثني من جناعة حتليليه وكفاءته يف شىت التخصصات وخاصة يف ميدان

 وعلم االجتماع اللغوي.

ان البد من تتبع مراحل تطور  السيمياء عند العرب والغرب ملعرفة ولالمساك حبدود السيمياء وجوانبها ك
؟ وما املقصود هبا؟ وما هي أهم مدارسها وتطورت السيمياء إذن فكيف نشأتهلا وامتدادها يف الفكر اإلنساين، أصو 

 واجتاهاهتا ؟ .

 ة واملفهومأ: السيمياء بني النشاحملور األول

 اء/السيميولوجيا/ السيميوطيقا.اخلةلفي  التارخيي  لةلسيمي1

)مؤلف رواية اسم الوردة( وهو يتكلم  إيكو  "أمربطوسنة مضت كما يقول " 2777إىل  اءيعود اتريخ السيمي
عن السيميولوجيا ومنه فعلم السيميولوجيا ليس علما وليد العصر احلديث كما يزعم بعضهم، ويف مقدمتهم الغرب، 

علم يف الطب وموضوعه دراسة العالمة الدالة على املرض، وال سيما يف الرتاث  يف األصل للداللة على استعملحيث 
 .(1)اإلغريقي حيث عدت السيميوطيقا جزءا ال يتجزأ من الطب

                                                           

 .12ص، 1001السميائية أصوهلا وقواعدها، ترمجة بن مالك رشيد ، اجلزائر، منشورات االختالف،  ،أريفيه وآخرونميشال  (1) 
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 لألشياءوهذا ما أورده يف كتابه وأكد أن  للداللة على فن اإلقناع ) Sémiotique (وقد وظف أفالطون لفظ
، كما اهتم جوهرا اثبتا وأن الكلمة أداة للتوصيل، وبذلك يكون بني الكلمة ومعناها تالءم طبيعي بني الدال واملدلول

يكون ابملنطق الصوري، مث توالت  هو اآلخر بنظرية املعىن وظل عملهما يف هذا اجملال مرتبطا أشد ما أرسطو
 دلولو وامل ز بني الدالـوم على التمييـقي سيميولوجي لفكر واـاهتمامات الرواقيني الذين أسس

(2). 

اكتشفوا أن االختالف يف أصوات اللغات وحروفها، أي شكلها اخلارجي الذي يدعى  "إيكو"وهؤالء حسب 
بني اللغات البشرية، توجد بني مرئيات ومدلوالت متماثلة تقريبا،  االختالفات الشكلية الظاهريةولكن هذه ابلدال 
دي سوسري" يف  سبقوا) أي الذين ال يتكلمون اليواننية كلغة أم( قد الرواقينيإىل أن هؤالء "امربيطو إيكو "ويصل 

اكتشافات الفرق بني الدال واملدلول، فهوالء الدخالء كانوا ميتلكون جتربة ال ميتلكها اليواننيون، أي جتربة االزدواج 
 .(3)كنعانية، واالمازيغية واليواننيةالثقايف واحلضاري واللغوي من خالل ثالث لغات: ال

فهو أول من طرح سؤال: ماذا  -حسب إيكو -أوغسطني–فهي مرحلة القديس اجلزائري  املرحةل  الثاني أما 
وهبذا تصبح أمهية يعين أن نفسر ونؤول؟ وهكذا راح يشكل نظرية التأويل النصي )أتويل النصوص املقدسة( ، 

 .(4)االتصال والتواصل عند معاجلته ملوضوع العالمة تكمن يف أتكيده على إطار مسامهته

فهي مرحلة العصور الوسطى، وكانت فرتة مهمة من فرتات الرتكيز على العالمات واللغة،  املرحةل  الثالث أما 
 .نوميكن ذكر اسم ابيالر واسم روجر بيكو 

حاولنا استقراء تراثنا العريب، وجدانه حافال ابلدراسات املنصبة على دراسة األنساق الدالة، وكشف  اوإذ
والسيما تلك اجملهودات القيمة اليت بذهلا مفكروان من  أمسوه بعلم "أسرار احلروف" أي علم "السيمياء"  أو ما قوانينها

ن حيان  واحلامتي وابن  سينا والفارايب والغزايل وابن خلدون اخل أمثال )جابر بمناطقة وبالغيني وفالسفة وأصوليني...
  .(5) والقرطاجي.......... وغريهم( واجلرجاين

بيد أن مثل هذه اآلراء السيميولوجية اليت مشلتها كل هذه اجملاالت املعرفية مل تكن منهجية أو مؤسسة على 
 تاختيار األدواومل حتاول يوما أن تؤسس نظرية متماسكة تؤطرها أو حتدد موضوع دراستها أو ، أسس متينة

  .واملصطلحات اإلجرائية الدقيقة اليت تقوم عليها
                                                           

(2) http://www.arabicnadwah.com.  
 .11، صمرجع سابق، ميشال آريفيه وآخرون (3) 
 .12املرجع السابق، ص (4) 

(5) http://www.merbad.net. 

http://www.arabicnadwah.com/
http://www.merbad.net/
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وابلتايل مل تفكر يف استقاللية هذا العلم، بل ظلت هذه اآلراء السيميولوجية مضطربة جترفها وتتقاذفها 
ويقول مبارك حنون يف هذا الصدد :" إال أن مثل تلك اآلراء  ،ولوجية والثقافيةوالسوسي اإليديولوجيةالتصورات 

ومفتقدة لبنية نظرية تؤطرها   ،بقيت معزولة عن بعضها البعض ،السيميولوجية اليت احتضنتها جماالت معرفية عديدة
  .(6) كلها

األملان واإلجنليز يف القرن السابع ، حيث نشطت فيها نظرية العالمات مع املفكرين املرحةل  الرابع مث جاءت 
الذي حاول أن يبحث عن حنو كلي  " Leibnitz ليبنتز"نصادف الفيلسوف  ةاألوروبيمع بداية النهضة ف ،(7)عشر

 ."(8)للدالئل، وعن ضرورة وجود لغة رايضية شكلية تنطبق على كل طريقة يف التفكري
، و هي لسيميولوجيال ا املرحلة احلامسة يف التحديد العلميأهنيتفق جل الباحثني على واليت  اخلامس  املرحةل أما 

فرديناند دي مرتبطة ارتباطا وثيقا ابلنموذج اللساين البنيوي الذي أرسى دعائمه وأسسه العامل السويسري " 
منذ القطيعة  " وذلكالعامة اللسانياتيف فرنسا يف كتابه" حماضرات يف  Saussure)   "(Ferdinand deسوسري

وقد  ،إن جاز التعبري مع فقه اللغة واللسانيات التارخيية نيةلساالاإلبيستمولوجية اليت أحدثها يف ميدان الدراسات 
جعلت هذه القطيعة اللسانيات العلم الشامل والرائد الذي تستفيد منه خمتلف املدارس واملشارب املعرفية كالنقد األديب 

ي وعلم االجتماع ابإلضافة إىل جهود الوظيفيني يف اللسانيات والشكالنيني الروس يف واألسلوبية والتحليل النفس
 .الشعرية

، يف أمريكا "(Ch. Peirce)سري ب "ابملنطق على يد الفيلسوف األمريكي من جهة أخرى ارتبط هذا العلمكما 
نفصل عن اآلخر انفصاال اتما إىل لكن على الرغم من ظهورمها يف مرحلة زمنية متقاربة، فإن حبث كل منهما استقل وا

( سيهتم بدراسة الدالئل أو Sémiologieجديد مساه السيميولوجيا) مظهور عل ـفاألول بشر يف "حماضراته"ب، حد ما
جمموعة األنساق القائمة على اعتباطية  العالمات يف قلب احلياة االجتماعية ولن يعدو أن يكون موضوعه الرئيس

أن  -الذي يقول كذلك يف هذا الصدد:" ونستطيع إذا "Saussure) (F.deسوسري"دي على حد تعبري  الداللة
العالمات داخل احلياة االجتماعية، علما قد يشكل فرعا من علم النفس االجتماعي وابلتايل ر علما يدرس حياة نتصو  

ن يطلعنا على كافة هذه فرعا من علم النفس العام، وسوف نسمي هذا العلم ابلسيميولوجيا، ومن شأن هذا العلم أ
  .(9)العالمات وعلى القوانني اليت حتكمها...وإن اللسانيات ليست سوى فرع من هذا العلم العام..."

                                                           

 .1، ص 2811،  1السيميائيات بني التوحد والتعدد، احلوار األكادميي واجلامعي، العدد  ،مبارك حنون (6) 
  .21ص، 2817االجتاهات السيميولوجية املعاصرة، ترمجة احلمداين وآخرون، املغرب، الدار البيضاء، إفريقيا الشرق،  ،مارسيلو داسكال (7) 
 .2، ص2817سيميائية النص األديب، الدار البيضاء، إفريقيا الشرقـ،  ،أنور املرجتي (8) 
 .21ص، مرجع سابق،مارسيلو داسكال (9) 
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-5381)    " (Charles Sanders Peirce)سري بشارلز ساندرس ت "جمهودات عالتبشري موقد تزامن هذا 
" ""السيميوطيقا ـهذا العلم الذي كان يهتم به بوأطلق على رايضيا،  ( الذي حنا منحى فلسفيا منطقيا5151

(Sémiotique) ويعد هذا العلم  ،يف خمتلف مظاهره وجتلياته ولوجيواعتقد تبعا هلذا أن النشاط اإلنساين نشاط سيمي
العام الذي يتبناه: " إنه مل  ولوجييقول وهو بصدد حتديد اجملال السيمي ،يف نظره إطارا مرجعيا يشمل كل الدراسات

رايضيات كان أم أخالقا أو ميتافيزيقا أو جاذبية أو ديناميكا حرارية أو  -يكن ابستطاعيت يوما ما دراسة أي شيء
دون أن تكون  …بصرايت أو كيمياء أو تشرحيا مقاران أو فلكا أو علم نفس أو علم صوت، أو اقتصاد أو اتريخ 

 . (10) )ولوجيةهذه الدراسة سيمي

مذهب الطبيعة  اجلوهرية والتنوعات األساسية للداللة  ( "Ch.S . Peirce)س ري ب"فالسيميوطيقا حسب  ،نإذ
نظرية عامة للعالمات ومتفصالهتا يف الفكر اإلنساين، مث إهنا صفة لنظرية عامة للعالمات  مبعىن، (11)املمكنة "

مطابقة ( "Ch.S . Peirce)س ري ب" أو سيميوطيقا  ولوجياواألنساق الداللية يف كافة أشكاهلا... وابلتايل، تعد سيمي
حمددا مضمون علمه بكل دقة  "سري ب"يف هذا اخلصوص عن  "Umberto Ecoأمربطو إيكو " ويضيف ،لعلم املنطق

إنين حسب علمي الرائد أو ابألحرى أول من اراتد ": وهو يقول سري وعالقته بعلم املنطق:" لنستمع اآلن إىل ب ووضوح
سريورة أي نظرية الطبيعة اجلوهرية ألي   (Sémiotique) مسيته السيميوطيقا كشف ماهذا املوضوع املتمثل يف تفسري و 

 .(12)عالماتإن هذه السيميوطيقا اليت يطلق عليها يف موضع آخر" املنطق" تعرض نفسها كنظرية لل داللية ،

داخل املنظومة  ىالسيميوطيقا تفاعالت كثرية مع معارف وحقول أخر أو للسيميولوجيا وبناءا على هذا جند أن  
و  واملنطق جتماعاالو علم النفس و اللسانيات و  لفلسفةاب نشأتهيف  هذا العلم فلقد ارتبط ،الفكرية والعلمية واملنهجية

واألنساق الثقافية غري  روبولوجيا كتحليل األساطريثعالوة على ارتباطها بدراسة األن( ولوجيا ينالفينومالظاهراتية )
الفنون والفنون اللفظية والبصرية كاملوسيقى و ( الشعرية والنحو والبالغة )منهجيا بدراسة األدبكما ترتبط ،  اللفظية
 ....اخل  واملسرح والسينما يةالتشكيل

 اإلنتاجاتواملثاقفة واالطالع على  عن طريق الرتمجةفقد ظهرت السيميولوجيا يف العامل العريب  ورظه أما عن
أساتذة السيميولوجيا يف جامعات الغرب  وقد بدأت السيميولوجيا يف دول املغرب املنشورة يف أوراب والتلمذة على 

                                                           
(10)  Oswald Ducrot/Tzvetan Todorov Dictionnaire encyclopédique des sciences du 

langage ; Edition du Seuil;1972, p.11. 
 .10، ص2811عبد الرحيم حزل، مراكش، املغرب، دار تينمل للطباعة والنشر، ، املغامرة السيميولوجية، ترمجة ،روالن ابرت (11) 
 .222، ص2811لدار البيضاء، دار الثقافة، الرؤية البيانية عند اجلاحظ، ا ،إدريس بلمليح (12) 
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أوال، وبعض األقطار العربية األخرى اثنيا، عرب حماضرات األساتذة منذ الثمانينيات عن طريق نشر كتب  العريب
 ،عواد علي ،يل شاكرمج، مسري املرزوقي ،السرغيينحممد  ،ودراسات ومقاالت تعريفية ابلسيميولوجيا)مبارك حنون

)  (، أو عن طريق الرتمجةاخل...، حممود ابراقن، قدور عبد هللا اثينفرايل جبوري غزول ،مجيل محداوي ،صالح فضل
(، وإجناز أعمال تطبيقية يف شكل كتب) اخلسعيد بنكراد... -عبد الرمحن بوعلي -أيب زيد نأنطوا -حممد البكري
)انظر جملة عالمات ودراسات أدبية  مقاالت أو (،اخلسامي سويدان... -حممد السرغيين -سعيد بنكراد ،حممد مفتاح

أو  ...(، -ابملغرب وجملة عامل الفكر الكويتية وعالمات يف النقد السعودية وجملة فصول املصرية سيميولوجيةلسانية 
 ملتقيات علمية يف خمتلف اجلامعات العربية .

 وجيامفهوم السيميول.2

لقد تناول الباحثون املختصون مفهوم السيميولوجيا حسب نظرايت متفقة أو خمتلفة، وحسب جماالت متنوعة،  
كتبت مقاالت يف هذا الشأن، وألفت كتب وعقدت ندوات، بيد أن القارئ كما تناولوا كل مكوانهتا وعناصرها وقد  

 تتضح أمامه مظاهر االشرتاك واالفرتاق بني تلك املبتدئ أو العادي الذي قد يكون يف عجلة خيرج مضبب الرؤى ال
النظرايت واجملاالت، وخاصة الطالب العريب يواجه الكثري من الصعوابت، حينما يدرس السيميولوجيا وحياول أن 

 تجلى ابألساس يف تداخل املصطلحات وتشعبها واختالف مضامينها.ت يستوعبها ويتمثلها ليجتهد فيها، واليت 

املصطلحني الرئيسني املستعملني يف هذا احلقل املعريف ومها:  لذلك سوف نقتصر يف هذا الصدد على حتليل 
معرتفني أننا مهما حاولنا إجياد حماولة لتعريف هذين  (Sémiotique) السيميوطيقاو  (sémiologie) السيميولوجيا

ية حماولة للتعريف، البد هلا أن تصطدم بتعدد نستطيع أن نستقر على تعريف دقيق وحمدد، ألن" أ املصطلحني ال
 . (13)دقيقاوجهات النظر يف حتديد هوية هذا احلقل املعريف حتديدا 

 التعريف الةلغوي لةلسيميولوجيا. 1.2

هي األخرى  ةواملتولد (Sémaino)أو  (Sémion)من األصل اليوانين   (Sémiologie)إن كلمة سيميولوجيا 
 أي (Sens) وهي ابألساس الصفة املنسوبة إىل الكلمة األصل (signe) العالمة )الدليل(وتعين  (Séma)من الكلمة 

                                                           

 .7، ص2811مفهوم السيميائيات، احلوار، األكادميي اجلامعي،  ،عبد الرحيم جريان (13) 
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 من الناحية اللغوية السميوطيقاكلمة السيميولوجيا أو وابلتايل فإن  ، لعلما فتعين (logie) .أما عن لفظة "لوجيا" املعىن
 . (15)العالماتأو العلم الذي يقوم بتحليل املعاين عن طريق  (14)علم العالمات تعين

 ةلسيميولوجيا ل.التعريف االصطالحي 2.2

إن السيميولوجيا أو السميوطيقا أو السيمياء، لدى دارسيها تعين "علم دراسة العالمات دراسة منظمة و  
مثل أساليب  " (17)فهي تدرس مسرية العالمات يف كنف احلياة االجتماعية و قوانينها اليت حتكمها،  (56) "منتظمة
 عند خمتلف الشعوب وعادات األكل والشرب عندهم...اخل. التحية

نسبة إىل دي سوسري، أما السوسريية  التزاما منهم ابلتسميةالسيميولوجيا  مصطلح يفضلون نإال أن األوروبيو 
األمريكيون فيفضلون مصطلح السميوطيقا اليت جاء هبا املفكر والفيلسوف األمريكي "تشارلز ساندرس بريس 

)Sanders PeirceCharles ("  فقد دعوا إىل ترمجـتها بـ" السيمياء" حماولة منهم  أهل املغرب العريبأما العرب، خاصة
ثقايف حيضر معها فيه   –يف تعريـب املصطلح ، وكما يقول معجب الزهراين: إن السيمياء ترتبط حبقل داليل لغوي 

، والسيمياء)ابلقصر واملد( واليت تعين علم ءكلمات مثل السمة والتسمية، والوسام والوسم وامليسم والسيما
 .(18)العالمة

تعرفهم " تعاىل، وذلك يف قوله ويتضح مما سبق أن لفظ السيمياء قد ورد يف القرآن الكرمي ست مرات
وعةلى األعراف رجال  " سبحانه وتعاىل:[، وقوله كذلك 76]سورة البقرة:اآلية، "بسيماهم ال يسألون الناس إحلافا

 "واندى أصحاب األعراف رجال يعرفوهنم بسيماهم:"[ وقوله16]سورة األعراف:اآلية،" بسيماهميعرفون كال
سيماهم :"[، وقوله تعاىل87:اآلية،د]سورة حمم"فةلعرفتهم بسيماهم ولو نشاء ألريناكم"[، 13]سورة األعراف:اآلية،

]سورة  "اجملرمون بسيماهميعرف  " تعاىل:وقوله  [،21:اآلية،ح]سورة الفت"يف وجوههم من أثر السجود
 [.15الرمحان:اآلية،

تعاريف ابقي الباحثني  إبجياز كي يتسىن لنا التمييز بني من أن نستحضر بعض  ،سياقال وحيسن بنا يف هذا
 و هل يؤثر تغيري شكل املصطلحني على تغيري مضموهنما؟السيميولوجيا و السيميوطيقا،  مصطلحي

                                                           

 .8، ص1000ما هي السيميولوجيا، ترمجة حممد نظيف، الطبعة الثانية، املغرب، الدار البيضاء، بريوت، لبنان، افريقيا الشرق،  ،برانر توسان(14) 
 (15) Bignell, 1997:p.1. 
 .8،ص مرجع سابق ،برانر توسان (17) 
 .271-277، ص ص مرجع سابق، الرويلي وسعد البازعي (18) 
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يعرف السيميوطيقا قائال:"  -أحد أساتذة جامعة نيس الفرنسية "Pierre Guiraud  بيري غريو"فهذا 
. وهذا التحديد جيعل اخلالسيميوطيقا علم يهتم بدراسة أنظمة العالمات ، اللغات، أنظمة اإلشارات، التعليمات...

 . (19)اللغة جزءا من السيميوطيقا"
الذي  "السوسريي"تبىن نفس الطرح ي "(P. Guiraud) غريو"، أن السابقيتبني لنا من خالل هذا التعريف 

سيفند هذا الطرح ويقلب املعادلة  "(Barthes Roland)روالن ابرت "يعترب اللسانيات فرعا من السيميولوجيا، غري أن
 سوسريدي ميكن أن تكون سوى نسخة من املعرفة اللسانية. فإذا كان  جيا الو ، بتأكيده على أن السيميولقبهاعلى ع

 ابرت"قد ضيق الدرس السيميولوجي ووجه كل اهتماماته للغة، وجعلها األصل حمل الصدارة، فإن مفهوم 

(R.Barthes)" ات ـللسيميولوجيا فسح اجملال حبيث اتسع حىت استوعب دراسة األساطري واهتم أبنسقة من العالم
كاللباس وأطباق األكل    "Saussure) (Ferdinand de سوسري  فردانند ديا "وجيـت من سيميولـاليت أسقط

جورج موانن "أما  ،نطباعات رمزية ودالليةاو األطعمة واألشربة وكل اخلطاابت اليت حتمل  والديكورات املنزلية،
(George Mounin)" " (20)فيعين ابلسيميولوجيا:"دراسة مجيع السلوكات أو األنظمة التواصلية. 

مبصطلح ( Sémiologie)مصطلح السيميولوجيا استبدل  "فقد  (Umberto Eco)أمربطو إيكو " أما 
معرفا هذا العلم"  (La structure Absente)  يقول يف مستهل كتابه: البنية الغائبةف (Sémiotique)السميوطيقا 

 . (21)"السيميوطيقا تعين علم العالمات

 أريفي" و ("Coquet) كوكيه"و  ( "Greimas)غرمياس"أما ابلنسبة ملدرسة ابريس اليت تضم كال من 
(Arrivéاخل ")يف مشروعها" أتسيس نظرية عامة ألنظمة هي ...فلها تعريف مغاير للتعاريف السالفة الذكر ف

 .(22)"الداللة

 -إذا–فالسيميولوجيا  ،أن السيميولوجيا والسيميوطيقا متقاربتان يف املعىن ريفاالتع هذه ويتبني لنا من خالل 
مرادفة للسيميوطيقا، وموضوعها دراسة أنظمة العالمات أاي كان مصدرها لغواي أو سننيا كما تدرس أنظمة العالمات 

 فلم تعد مثة أسباب أو مربرات جتعل أحد املصطلحني حيظى ابلسيادة دون اآلخر. ،غري اللسانية

                                                           

  .1، ص 2811أنطوان أيب زيد ،بريوت، منشورات عويدات،  ،السيمياء، ترمجة ،بيري غريو (19) 
(20) George Mounin : Clefs pour la Linguistique, 19 éditions ,  Paris , Collection Clefs.p133. 
(21) http://www.arabicnadwah.com. 
(22) http://www.arabicnadwah.com. 

 

http://www.arabicnadwah.com/
http://www.arabicnadwah.com/


The Journal of Media and Social Studies for Specialized Researches (JMSSR) Vo: 2, No: 2, 2017 

           

 
 212 

The Journal of Media and Social Studies for Specialized Research 

 

تعتمد النزعة اإلقليمية على حد  بسيطةفهي يف الواقع أسباب  ،وإن كانت هناك أسباب متيز بعضهما  
بينهما، وتستعمل كلتا اللفظتني لإلشارة  زاليسري التمييـر ـالذي يقول يف هذا اخلصوص: " ومن غي "ترنس هوكز"تعبري

عند األوربيني هاتني اللفظتني أن السيميولوجيا مفضلة  ( والفرق الوحيد بنيعالماتإىل هذا العلم) يعين به علم ال
هلذه اللفظة، بينما يبدو أن الناطقني ابإلجنليزية مييلون إىل تفضيل السيميوطيقا احرتاما  "سوسري"دي تقديرا لصياغة 
ت قر  لكن الصيغة الثانية السيميوطيقا كتسمية جملال هذا العلم هي اليت أ   "، (Peirce Ch.S .)بريس "للعامل األمريكي 

 ( .5171)سنة  شهر جانفياملنعقد بباريس يف  هبا من قبل " اجملمع الدويل لعلم السيميوطيقا" خذ  و أ   ، (23)ا أخرير 

يف هذا الصدد:" لقد قرران على كل حال أن نتبىن هنا بصفة  ("Umberto Eco)أمربطو إيكو"يقول  كما
الفلسفية أو املنهجية  عند املناقشات حول التوريطات بدون أن نتوقف (Sémiotique)هنائية مصطلح السيميوطيقا 

بباريس من لدن اهليئة الدولية اليت  (5161)سنة  جانفيحنن خنضع بكل بساطة للقرار املتخذ يف  ،لكال املصطلحني
عنها اجلمعية الدولية للسيميوطيقا واليت قبلت ) بدون أن تقصي استعمال السيميولوجيا( مصطلح  انبثقت

 .من اآلن أن يغطي مجيع املفاهيم املمكنة للمصطلحني املتنافس فيهما السيميوطيقا على أنه هو الذي ينبغي ابتداءر 

حتيل إىل الفروع  اة أبن جعل السيميوطيقولكن رغم هذا حدد "غرمياس" الفرق بني املصطلحني يف اللغة الفرنسي
أي دراسة أنظمة العالمات املختلفة مثل سيميوطيقا الصورة الثابتة، سيميوطيقا املسرح، سيموطيقا الصورة اإلشهارية، 

لعلم العالمات بصفة عامة  هيكل نظريسيميوطيقا العمران، سيميوطيقا الكاريكاتري...اخل، أما السيميولوجيا فهي 
 .(24)ص هلذا النظام أو ذاكدون ختص

وابلتايل فاهلدف من دراسة السيميولوجيـا هو دراسة املعىن الظاهر و اخلفي لكل نظام عالمايت فهي تدرس لغة 
اإلنسان اللفظية و غري اللفظية و ما حييط به ابعتبارها نسق من العالمات مثل: العالمات التجارية وإشارات املرور 

 ...اخل.ةرافيواخلرائط والصور الفوتوغ

 موضوع السيميولوجيا 2.2

العادي،  القارئقائال:" إن ولوجية مدرسة ابريس السيمي أقطابأحد  ("J.C.Coquet)  كوكيه  " يضيف
وكذلك الباحث يف جمال العلوم االجتماعية من حقهما أن يتساءال عن موضوع هذا العلم، إال أهنما مع ذلك جيب 

أن التعريفات والتحديدات، ختتلف والسيما إذا تعلق األمر مبوضوع علمي مل مير على ميالده وقت  أن يعلما

                                                           

  .221ص ،2881البنيوية وعلم اإلشارة ، بغداد، ترمجة جميد املاشطة،  ،ترنس هوكز (23) 
 .81ص، 1001، سيميائية الصورة )مغامرة سيميائية يف أشهر اإلرساليات البصرية يف العامل(، اجلزائر، دار الغرب للنشر والتوزيع ،قدور عبد هللا اثين (24) 
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يف قوهلا:" إن دراسة األنظمة الشفوية وغري الشفوية ومن  اوضحت "جوليا كرستيفا" موضوع السيميولوجيو (25) طويل
ضمنها اللغات مبا هي أنظمة أو عالمات تتمفصل داخل تركيب االختالفات، إن هذا هو ما يشكل موضوع علم 

  .(26)السيميوطيقا
بكل ما ينتمي إىل ، فإهنا ال تنفرد مبوضوع خاص هبا، فهي هتتم يولوجياأهتا السيموعلى الرغم من املكانة اليت تبو  

 التجربة اإلنسانية العادية شريطة أن تكون هذه املوضوعات جزءا من سريورة داللية. 

ال ميكن أن تشكل منطلقا لفهم الذات اإلنسانية  وز،يالسيمفاملوضوعات املعزولة، املوجودة خارج مدار نسيج 
إال إذا نظران إىل الفعل خارج جتليه املباشر،  يسيميولوجذلك أننا ال ميكن أن نتحدث عن سلوك  ،أو قول شيء عنها

فما يصدر عن اإلنسان ال ينظر إليه يف حرفيته، بل يدرك ابعتباره حالة إنسانية مندرجة ضمن تسنني ثقايف هو 
استطاع اإلنسان أن يتخلص من اإلدراك  هافبفضل ،لعالماتاووجود اجملتمع ذاته رهني بوجود  ،حصيلة لوجود جمتمع

 .(27)ة الزمان واملكانبن يتخلص من التجربة الصافية، وينفلت من رقاخلام، وأ
فالضحك والبكاء والفرح واللباس وطريقة  ولوجيا،ميياليومي لإلنسان تشكل موضوعا للس دمظاهر الوجو كل ف

 ألدبيةوإشارات املرور والطقوس االجتماعية واألشياء اليت نتداوهلا فيما بيننا، وكذلك النصوص ا زواراستقبال ال
فكل لغة من هذه اللغات حتتاج إىل تقعيد، أي  ،، كلها عالمات نستند إليها يف التواصل مع حميطناواألعمال الفنية

حتتاج إىل الكشف عن القواعد اليت حتكم طريقتها يف إنتاج معانيها، مستندة يف ذلك، ويف الكثري من احلاالت، إىل ما 
  .(28)تقرتحه العلوم األخرى من مفاهيم ورؤى

هو السريورة املؤدية إىل إنتاج الداللة، أي  ولوجيا حسب "بريس"ميياستنادا إىل هذا، فإن املوضوع الرئيس للسو 
 "الفعل"والسميوز يف التصور الداليل الغريب هي  ،(Sémiosisالسميوز ) يولوجيميما يطلق عليه يف االصطالح الس

،وهبذا فإن كل واقعة أي سريورة يشتغل من خالهلا شيء ما ابعتباره عالمةالدالالت وتداوهلا،  إنتاجعملية املؤدي إىل 
  .(29)تستند من أجل إنتاج دالالهتا، إىل سريورة داخلية جتمع بني العناصر املكونة هلا

فكل فعل ينتج، حلظة حتققه، سلسلة من القيم الداللية تستند، يف وجودها، إىل العرف االجتماعي وتواضع 
وهذا الطابع جيد  ،ذلك أن التسنني الثقايف هو وحده الذي يسمح بفهمها واستيعاب أبعادها املختلفة ،االستعمال

                                                           
(25)  J.C.Coquet et autres : Sémiotique ; l’école de Paris,Hachette.1982 ;p27. 

 .11ص، 1002عصام خلف كامل: االجتاه السيميولوجي ونقد الشعر، القاهرة، دار فرحة للنشر والتوزيع،  (26) 
 (27)  .1984. p 151 ;éd  Labor Umberto Eco : Le Signe. 

 .28-21، ص ص1002سعيد بن كراد:السيمائيات مفاهيمها وتطبيقاهتا، املغرب، الدار البيضاء،  (28) 
  . 272ص،نفسهاملرجع  (29) 
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 .(30)مربره األساس يف طبيعة الفعل ذاته، فكل فعل هو سريورة مركبة وال ميكن أن يكون كلية مكتفية بذاهتا
نسيجا من العالمات، فهذا معناه أن ما حيدد هويتها ليس مادة أصلية وليس  "السميوز"كون يوعليه فأن 

فالدال ابعتباره أداة التعرف األوىل ينتج مدلوال وفق عالقة مبنية على ترابط  ،عناصر معزولة بل مفهوم العالقة ذاته
منبثقة  اختالفيةلعالمة هي وظيفة فالوظيفة األصلية ل ،اعتباطي، وهذه العالقة هي ما حيدد فعل إنتاج املعاين وتداوله

 . عن عالقة وليست حصيلة ملادة دالة بذاهتا
وعلى هذا األساس، فإن املعىن ليس حمايثا للشيء وال سابقا عليه، بل هو حصيلة ما تضيفه املمارسة اإلنسانية 

نسان شيئا حمل شيء آخر. تولد كلما استعمل اإل "إيكو"إىل الوجود املادي الذي مييز األشياء. فالعالمة كما يقول 
والداللة، استنادا إىل ذلك، هي حصيلة العالقات املمكنة بني الشيء املمثل وأداة التمثيل وما يربر كل اإلحاالت 

 .يولوجي هو هذه العالقة ابلذاتاملمكنة الرابطة بني العناصر املكونة للسلوك السيم

ويعين  ،العالم تتضمن مصطلح  يتضح أهنا مجيعها ياولوجخالل متعن التعريفات اليت قدمت للسيميفمن  وعليه
 ،هذا أن السيميولوجيا هي علم العالمات ومن الصعب إجياد تعريف دقيق للعالمة الختالف مدلوهلا من ابحث آلخر

ابلصورة الصوتية وهي الدال  أيتتكون العالمة من الدال واملدلول  "Saussure)  (F. deسوسري يد "فعند 
علما للعالمات اليت تدرس يف حضن اجملتمع. وهذا  ااعترب السيميولوجيكما ،والصورة الذهنية املعنوية وهي املدلول

كياان واسعا   ولوجينيوتبدو العالمة يف تعاريف السيمي ،هو لغوي ونفسي واجتماعي على ما ةارتكاز العالميؤكد لنا 
 سيا يف مجيع علوم اللغة.ومفهوما قاعداي وأسا

واليت إذا ما   يف حني جند أن الرتاث الفكري العريب بشموليته احلضارية عبارة عن نظام من العالمات الدالة
 :(31)أوغلنا التأمل فيها وجدان أن هذا الرتاث الواسع يتجلى فيمايلي

 ويتمثل يف   املوروث الةلساين: - 1  

  املوروث النحوي 

 املوروث اللغوي 

  املوروث املعجمي 

 ويتجلى يف:  املوروث البالغي: -2  

                                                           

 (30) http://www.megaclick.com/. 
 .12-11 ص، ص مرجع سابق، قدور عبد هللا اثين (31) 

http://www.megaclick.com/
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  اجلانب التقين للبالغة مبعايريها املألوفة 

 اجلانب النقدي 

 اجلانب االعجازي 

 )اجلانب األديب )املدوانت األدبية الكربى 

 وينقسم إىل: املوروث الديين: -2 

 التفسري 

 علم األصول 

 املوروث الفةلسفي -4 

 املوروث االجتماعي  -5 

واألمارة والدليل وكل ذلك يتعلق   عن مفهوم العالمة عنـد الدارسني األقـدمني يتجـاوز مفهوم السمةأما   
 ."(32)ابلداللة، وهي يف تصورهم " كون الشيء حبالة يلزم من العلم به العلم بشيء آخر 

لدليل األمارة يف الشيء " هـ( " دل  : أصل يدل على إابنة الشيء أبمارة تتعلمها، وا815يقول "ابن فارس " )
ميكن أن يستدل هبا أقصد فاعلها  …"   هـ( عن العالمة والداللة يقول177ويف حديث " ابن هالل العسكري" ) 

وآاثر اللص تدل عليه … أو مل يقصد والشاهد أن أفعال البهائم تدل على حدثها، وليس هلا قصد إىل ذلك   ذلك
ا وهو مل يقصد ذلك ،وما هو معروف يف ع  .(33)رف اللغويني يقولون استدللنا عليه أبثره وليس هو فاعل ألثره قصدر

وهذه إشارة واعية من ابن هالل إىل إشكالية القصدية يف العالمة وهي اإلشكالية اليت تثري موضوع اجلدل بني 
و"مارتيين" يف الثقافة اللسانية فريقني: فريق يؤكد الطبيعة التواصلية للعالمة وميثل هذا الفريق كل من "بريلو" و"موانن" 

 والقصد.  و السيميولوجية املعاصرة الفرنسية وهم يرون أن العالمة تتكون أساسا من دال ومدلول

يف حني يركز فريق آخر على اجلانب التأويلي للعالمة: أي من حيث قابليتها للتأويل الداليل ابلنسبة للمتلقي، 
 .الداللية  ةما يسمى بـ السيميولوجيوميثل هذا االجتاه "روالن ابرت" وهو 

                                                           

 .11،  ص2882التعريفات، القاهرة، دار الكتاب املصري، ،علي بن حممد اجلرجاين (32) 
 .22، ص 2812، 1الفروق يف اللغة، بريوت، دار األفاق اجلديدة، ط ،العسكري ابن هالل (33) 



The Journal of Media and Social Studies for Specialized Researches (JMSSR) Vo: 2, No: 2, 2017 

           

 
 211 

The Journal of Media and Social Studies for Specialized Research 

 

وهو نفس التصور لدى "الراغب األصفهاين" حيث يقول " املعىن ودالالت اإلشارات والرموز والكتابة سواء  
.كما جاء يف قوله (34)أكان ذلك بقصد من جيعله داللة أم مل يكن قصد كمن يرى حركة اإلنسان فيدرك أنه حي"

 ما دهل م على موته إال دابة األرض  عز وجل

 ثالثة أنساق :ىل إ "العالماتعادل "فاخوري  قسم وعليه 

 -اإلشهار -األطعمة واألشربة -:) األزايءأو غري اللفظية ....(-الرواية -الشعر -:)اللغةاللفظية ةالعالم.5
  .(35)..(والتشكيل.     الفنون احلركية والبصرية كالسينما املسرح  -عالمات املرور

.العالمة الوضعية أو الطبيعية أو العقلية، وهذا إذا مت األخذ بعني االعتبار طبيعة العالقة القائمة بني الدال 2
 واملدلول.

هي العالمة املتعارف عليها يف بيئة اجتماعية، حبيث يكون متفق عليها من قبل أفراد اجملتمع  فالعالمة الوضعية
مثلما توصف املرأة ابلفراشة داللة على رشاقتها  . (36)النوع كل العالمات اللفظيةاللغوي، حيث تندرج ضمن هذا 

 ومجاهلا.

فهي العالمة الناجتة عن أحداث طبيعية، سواء كانت طبيعية اللفظ أو طبيعة احلامل  العالم  الطبيعي أما 
األشجار تنسحب ضمن هذا املادي للعالمة فكل العالمات اليت تعكس أصوات الطبيعة من خرير املياه وحفيف 

النوع، وكذلك األصوات املالزمة لالنفعاالت والتعبريات الفيزيولوجية كمالمح الوجه وتغري لونه من حالة إىل 
 . (37)أخرى

فاملراد هبا داللة األثر عل املؤثر كداللة السحاب على املطر والدخان على النار، وهي  العالم  العقةلي أما 
تكون العالمة .(38) يف عالقة العلية أو السببية أي وجود عالقة ذاتية بني الدال واملدلولتنحصر يف الرتاث العريب

وضعية لفظية أو اصطالحية: فهي ال تعدو أن تكون واحدة من ثالث وهي: املطابقة والتضمن واملالزمة، فلفظ البيت 
مثال يدل على معىن البيت بطريقة املطابقة، ويدل على السقف ابلتضمن ألن البيت يتضمن السقف، أما داللة 

                                                           

 .11ص، مرجع سابق، قدور عبد هللا اثين (34) 
 .22، ص ص 2811علم الداللة عند العرب، بريوت، دار الطليعة،  ،عادل فاخوري (35) 
  .10، ص1002العالمات، جملة العلوم اإلنسانية، العدد الثاين، جامعة حممد خيضر بسكرة، اجلزائر،  ،بلقاسم سالطنية (36) 
 .28، ص مرجع سابق،عادل فاخوري (37) 
 .28املرجع السابق، ص  (38) 
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هي كالرفيق املالزم اخلارج عن ذات السقف الذي الينفصل املالزمة فهي كداللة لفظ السقف على احلائط، ف
  .(39)عنه

 يعرض "روالن  ابرت" رؤيته السيميولوجية ممثال هلا بـ "ابقة الورد": رومن هذا املنظو 

فهو يرى أن ابقة الورد جمرد"دال" إذا كانت العاطفة هي داللتها، وهكذا يكون لدينا دال ومدلول، وقد نتج 
ابقة الورد" مصطلح جديد هو العالمة )اليت هي نفسها ابقة الورد(،فباقة الورد هي عالمة جنمت  يف " معا اعن احتادمه

أن ابقة الورد بوصفها عالمة ختتلف كليا عن ابقة الورد بوصفها داال، أي بوصفها وحدة زراعية عن دال ومدلول،كما 
كعالمة ممتلئة متاما   امفرغة متاما من الداللة، لكنهنباتية، و ابقة الورد كدال، شأهنا يف ذلك شأن الدال اللغوي، 

ابلداللة.وسبب شحنها ابلداللة مل أيت نتيجة وجودها الطبيعي النبايت، وإمنا نتيجة مزيج من القصد البشري وطبيعة 
 اجملتمع وصيغ أعرافه وتقاليده وسبل االتصال.

 املدارس واالجتاهات السيميولوجي :احملور الثاين
االجتاه األمريكي إىل ثالث اجتاهات: تتعدد االجتاهات السيميولوجية ومدارسها يف احلقل الفكري الغريب، 

  .(40)االجتاه الفرنسي إىل فروع على النحو التايل حممد السرغيين يقسم، و واالجتاه الفرنسي
  .سيميولوجيا التواصل واإلبالغ كما عند جورج موانن

 سيميولوجيا الداللة الذي ينقسم بدوره إىل األشكال التالية:  .5

  الذي حياول تطبيق اللغة على األنساق غري اللفظية. " ابرت وميتز"اجتاه 

  سغرميااجتاه مدرسة ابريس الذي يضم : ميشيل أريفي وكلود كوكيه و . 

   كرستيفااجتاه السيميوطيقا املادية مع جوليا . 

  مع مولينواجتاه األشكال الرمزية(J.molino) وجان جاك انتيي(J.Natier)  " أيكس أو ما يسمى مدرسة
(Aix.")   

 :(41) التايل حنون التقسيميف حني يفضل مبارك 

                                                           

 .111، ص2810األلفاظ وداللتها يف البحث البالغي والنقدي عند العرب، بغداد، دار احلرية،  ،ماهر مهدي هالل (39) 
 .11-11حماضرات يف السيميولوجيا، الدار البيضاء، دار الثقافة، دون سنة، ص ص، حممد السرغيين (40) 
 .11، ص 2817، املغرب، دار توبقال للنشر،دروس يف السيميائيات، مبارك حنون (41) 
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، ورمزية "(Ch. Peirce)سري ب" و سيميوطيقاالداللة،  سيميولوجياسيميولوجيا التواصل، 
أوسبانسكي وإيفانوف  مع الباحثني الروس ) يوري لومتان و "سيميولوجيا الثقافة"و ("Cassirer)كاسرير"

 ". ("...(،Landi)روسي الندي"و ("Eco)أمربطو إيكو"وطوبوروف...( والباحثني اإليطاليني ) 

 :مها ةسيميولوجي الرتكيز على ثالث اجتاهاتولكن على الرغم من هذه االجتاهات العديدة ميكن   

 ، سيميولوجيا الثقافة.الداللة سيميولوجيا التواصل وسيميولوجيا

  سيميــولوجيــــا التواصــــل 5.2

( اللغات واخلطاابت حماولة 5118"، الذي نشر يف سنة )أريك بويسنسكان ميالد سيميولوجيا التواصل مع "
(، حتت 5167يف إطار السيميولوجيا، مث أعاد النظر يف الكتاب، ونشر من جديد سنة ) ةيف اللسانيات الوظيفي

 .(42)عنوان:التواصل والتعبري اللساين، املطبوعات اجلامعية بربوكسل
"، جان جورج موانن"و "رييطواب"وهبذا سيكون "أريك بويسنس" من أوائل املناصرين للسانيني من أمثال 

رق سيميولوجيا التواصل، ويف وضعهم ملبادئها وأسسها:حيث ميكن أن تعرف ابعتبارها دراسة طمارتيين، يف حتديدهم 
التواصل، أي دراسة الوسائل املستخدمة للتأثري على الغري واملعرتف هبا بتلك الصفة من قبل الشخص الذي نتوخى 

  .(43)التأثري عليه
ففعل التواصل و الفعل الذي عن طريقه يقوم شخص ما مدركا لواقعة قابلة للمالحظة ومرتبطة حبالة وعي، 

دف من هذا السلوك ويعيد يف وعيه تشكيل ما حصل يف وعي بتحقيق هذه الواقعة لكي يفهم شخص آخر اهل
  .(44)الشخص األول

التواصل كما نتصوره فن التواصل ال يقتصر فقط على توصيل الرسائل اللفظية الصرحية أو القصدية؛ كما أ
التحديد يقوم على ن القارئ قد يتعرف هبذا على أن هذا أليشمل جمموع العمليات اليت يتبادل هبا املتخاطبني التأثري. 

  .(45)ينمسلمة كون كل فعل وكل حدث يوفران مظاهر تواصلية، مبجرد ما يتم إدراكهما من قبل كائن إنسا

                                                           

 .21، ص2881صورة(، ترمجة عبد احلميد بوهاتو،  اجلزائر، ديوان املطبوعات اجلامعية، -مدخل إىل السيميولوجيا )نص ،دليلة مرسلي وآخرون (42) 
 .21املرجع السابق، ص (43) 
 .111 ص،1001حماضرات امللتقى الوطين الثاين السيمياء ، والنص األديب، منشورات  جامعة حممد خيضر بسكرة، اجلزائر.  ،علي زغينة (44) 

(45)  Y.Winkin, Anthropologie de la  communication ; .  De la  théorie au terrain, éd. Le 
Seuil ;2001, p. 5.5. 
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ينبغي هلا  األنثروبولوجياحينما ذهب إىل أن  "ِديْل ه امْي سْ "روبولوجي األمريكي ثوهلذا نفهم مالحظات العامل األن
ففي اجملتمعات احلديثة يشري التواصل إىل تبادل املعلومات بني شخصني أو نقل  ،أن تراعي التحديدات احمللية للتواصل

 و هذا ما ال جنده يف اجملتمعات أو الثقافات القدمية. ،املعلومات عرب وسائل االتصال

 األحجار هي عالمات وضعتها ففي ثقافة هنود أ ِجيبـْو ا مثالر يسلم الناس أبن اآلهلة ختاطبهم بواسطة الربق؛ وأن
اليت تسمع الذائب  "الزُّوين "كما أن كهول قبائل   ،اآلهلة مرتبة يف اخلالء ملساعدة الرجال واالهتداء هبا لقطع الفيايف

فإن كل هذه  "ه امْي سْ "وحسب  طفال،تعوي خالل الليل املخيم يزعمون أهنم يستطيعون أن يعيدوا ترمجة حواراهتم لأل
  .(46)الوقائع هي من قبيل التواصل

ما أن ، ري على الغري عن وعي أو غري وعيوالتأث ميولوجيا التواصل عرب عالماهتا إىل اإلبالغيدف سو هت
هلذا يعترب  و (،غري لساين ) عالمات املرور مثال التواصل نوعان: تواصل إبالغي لساين لفظي )اللغة( وتواصل إبالغي

الدليل جمرد أداة تواصلية تؤدي "  (Buyssens) بويسنس"و"  (Mounin) موانن"و"  (Prieto) برييطو"من كل 
كما أن الوظيفة ، القصد التواصلي حاضر يف األنساق اللغوية وغري اللغوية وهذا،وظيفة التبليغ وحتمل قصدا تواصليا

 مقصودا وقد ال هي التأثري على املخاطب من خالل ثنائية األوامر والنواهي، ولكن هذا التأثري قد يكون األولية للغة
 :(47)األمارات اليت ميكن تقسيمها إىل ثالث و يستخدم يف ذلك جمموعة من،يكون مقصودا

مغاير لإلشارة حتمل إبالغا عفواي وطبيعيا مثال : لون السماء الذي  األمارات العفوية وهي وقائع ذات قصد.5
الدالالت  اليت تريد أن ختفيلصياد السمك إىل حالة البحر يوم غد. واألمارات العفوية املغلوطة  يشري ابلنسبة

 أجنبية ليومهنا أبنه غريب عن البلد. التواصلية للغة كأن يستعمل متكلم ما لكنة لغوية ينتحل من خالهلا شخصية

إرسالية مثل : عالمات املرور، وتسمى هذه األمارات القصدية  واألمارات القصدية اليت هتدف إىل تبليغ .2
ميكننا إدراجه ضمن  القصدية الوظيفية، وغري لغوي يتجاوز الداللة إىل اإلبالغ وكل خطاب لغوي فأيضا ابلعالمات.

األستاذ داخل قسمه جمموعة من اإلشارات  وكمثال لتبسيط ما سلف ذكره : عندما يستعمل ،سيميولوجيا التواصل
 .لغرض منها هو التواصل والتبليغليؤنبه أو يعاتبه على سلوكاته الطائشة فإن ا اللفظية وغري اللفظية املوجهة إىل التلميذ

 سيميولوجــــيا الداللــــــ  2.2

األنظمة واألنسقة  خري من ميثل هذا االجتاه، ألن البحث السيميولوجي لديه هو دراسة "روالن ابرت"يعترب 
فهناك من يدل ابللغة وهناك من يدل بدون اللغة ، فجميع الوقائع واألشكال الرمزية واألنظمة اللغوية تدل ،الدالة

                                                           

 (46) http://www.lissaniat.net. 
 (47) http://www.marocsite.com.  

http://www.lissaniat.net/
http://www.marocsite.com/
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 ومادامت األنساق والوقائع كلها دالة، فال عيب من تطبيق املقاييس اللسانية على اصةاملعهودة، بيد أن هلا لغة خ

ناصر يف كتابه " ع "ابرت"وقد انتقد ، ية غري اللسانية لبناء الطرح الداليللوجالوقائع غري اللفظية أي األنظمة السيميو 
إدماج اللسانيات يف السيميولوجيا مبينا أبن" اللسانيات ليست  اليت تدعو إىل السوسرييةالسيميولوجيا" األطروحة 

وابلتايل جتاوز (48) ، بل السيميولوجيا هي اليت تشكل فرعا من اللسانياتعالماتمن علم ال فرعا، ولو كان مميزا،
وأكد وجود أنساق غري لفظية حيث التواصل   العالمات والقصدية،تصور الوظيفيني الذين ربطوا بني "روالن ابرت"

وتعترب اللغة الوسيلة الوحيدة اليت جتعل هذه األنساق واألشياء  ،كبرية غري إرادي، ولكن البعد الداليل موجود بدرجة
واجهة اللغة، ذلك م حيث إن كل اجملاالت املعرفية ذات العمق السوسيولوجي احلقيقي تفرض علينا ،دالة غري اللفظية

سيميولوجية أو أنساقا دالة لوال تدخل اللغة ولوال  غري أنه ما كان هلا أن تكون أنساقا، أن " األشياء" حتمل دالالت
دفع ببارت إىل أن يرى أنه من  وهذا ما ،تكتسب صفة النسق السيميولوجي من اللغة فهي إذار  ،امتزاجها ابللغة

هو مسمى، وعامل  الت نسق صور أو أشياء خارج اللغة، فال وجود ملعىن إال ملاجدا تصور إمكان وجود مدلو  الصعب
 .(49) املدلوالت ليس سوى عامل اللغة

مستقاة على  فقد حددها يف كتابه" عناصر السيميولوجيا" ، وهي "ابرت"الداللة لدى  سيميولوجياأما عناصر 
واملركب والنظام، والتقرير واإلحياء) الداللة  البنيوية وهي: اللغة والكالم، والدال واملدلول، لسانياتشكل ثنائيات من ال

 ابللسانيات ملقاربة الظواهر السيميولوجية كأنظمة ستعانةوهكذا حاول روالن ابرت اال.(الذاتية والداللة اإلحيائية

 .املوضة واألساطري واإلشهار... اخل

تفكيكا وتركيبا من خالل  عندما يدرس املوضة مثال يطبق عليها املقاربة اللسانية "روالن ابرت"ويعين هذا أن 
 ،الدالة ومقصدايهتا االجتماعية والنفسية واالقتصادية والثقافية استقراء معاين املوضة ودالالت األزايء وتعيني وحداهتا

 .لبصريةقراءته للطبخ والصور الفوتوغرافية واإلشهار واللوحات ا ونفس الشيء يف

ضمن سيميولوجيا  النصية التطبيقية اليت تقارب اإلبداع األديب والفين ولوجيةميكن إدراج املدارس السيميكما 
داخل الظواهر الثقافية واإلثنية البشرية ميكن  الثقافة اليت تبحث عن القصدية والوظيفة لوجياالداللة، بينما سيميو 

سيميولوجيا الداللة نقول: إن أزايء املوضة وحدات دالة إذ ميكن أثناء  ولتبسيط ،إدراجها ضمن سيميولوجيا التواصل
ينبغي البحث أثناء حتليلنا  كما  ،األلوان واألشكال لسانيا أن نبحث عن دالالهتا االجتماعية والطبقية والنفسية دراسة

                                                           

 . 71ص،  مرجع سابق، مبارك حنون (48) 
 .71صاملرجع السابق،  (49) 
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تشغيل معجم التصوف أو  البحور الشعرية املوظفة ودالالت للنصوص الشعرية عن دالالت الرموز واألساطري ومعاين
 .(50)الطبيعة أو أي معجم آخر

 سيميولوجيا الثقاف  2.2

من اعتبار الظواهر الثقافية موضوعات تواصلية وأنساقا داللية، والثقافة عبارة عن  سيميولوجيا الثقاف تنطلق 
انيات وخاصة اللسانيات إسناد وظيفة لألشياء الطبيعية وتسميتها وتذكرها، وعلى هذا فالسيميولوجيا ترتبط ابللس

  .(51)البنيوية والتحليلية ولسانيات اخلطاب
ويبدو، ضمن هذا املنظور، أن الثقافة ترسخ التجربة السابقة بواسطة التذكر أو الصناعة التذكرية،  فاإلنسان  

حصيلة  عمل يراكم  ويعد  األخبار املستعمل إلدخال تصحيحات  ضرورية يف برامج  التذكرية، ويعين ذلك  أن 
اإلنسان  تكمن  يف سلوك  ذي معىن، وهذا  السلوك  ليس سوى إجناز  لربانمج معني،وهذا الربانمج  املعني  هو 

  .(52)الثقافة

وبناءر على هذا التصور، فإن السيميوطيقا هي العلم  الذي يعىن بدراسة الظواهر الثقافية ابعتبارها  عمليات  
أن تصري  موضوعات للتواصل، ومن  مثة  تعود  كل  -وجيب عليها–ن  للظواهر الثقافية تواصلية، وابلتايل  فإنه  ميك

 ظاهرة  ثقافية، ابلضرورة  إىل السيميوطيقا.

 اوإذا كانت  السيميوطيقا تعىن ابلثقافة  يف مشوليتها، وكانت  العلوم  تعين بظواهر خاصة من سيميوطيق
  .(53)وم  وترادف إىل حد ما االبستميمولوجياالثقافة، فان السيميوطيقا تشمل خمتلف العل

تصورا نظراي ومنهجا تطبيقيا يف شىت املعارف والدراسات اإلنسانية  لوجيصار التحليل السيميو  وبناءا على هذا
وأصبح هذا التحليل مفتاحا البد من االلتجاء إليها  ،والفكرية والعلمية وأداة يف مقاربة األنساق اللغوية وغري اللغوية

 .آليات التأويل والقراءةالتحكم يف قصد الفهم و 

 

 

                                                           

 (50) http://www.marocsite.com. 
 .21ص،مرجع سابق ،ميشال أريفيه وآخرون (51) 
  .17، صمرجع سابق، مبارك حنون (52) 
 .18املرجع السابق، ص (53) 

 

http://www.marocsite.com/
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 للتفكيك والرتكيب: أو السيميائية لوجيةالسيميو 

 . ((Elam Keir)كري إيالم  -واملسرح) هيلب .5

 يوري لومتان...(.  -السينما) كريستيان ميتز .2

 ...(.  (J. Durand)جان دوران  – (G. Penino) جورج بنينو -اإلشهار) روالن ابرت .8

 ....(. -األزايء واألطعمة واألشربة واملوضة ) روالن ابرت .1

هوبرت  -(louis Martin)لويس ماراتن -(Pierre Francastel)فروكستيل  التشكيل وفن الرسم:)بيري .5
 (. جان لويس شيفر... -(Ebert Damisch)داميش 

 ....(. -برييطو -التواصل: ) جورج موانن.6

 (.روسي الندي -أمربطو إيكو -نسكيأوسب -فوإيفانو  -بياتيكورسكي -توبوروف -الثقافة) يوري لومتان.7

 ...(."روالن ابرت "الصورة الفوتوغرافية:) العدد األول من جملة التواصل .3

 (. .......(Fresmanlt-Deruelle (Pierre:)بيري فريزنولد دورييل (La bande dessinée)القصة املصورة ..1

 ...(. 5175-5177يف سنوات  Musique en jeuاملوسيقى: ) جملة .57

 .....(.-الفن: )موكاروفسكي.55

 
 
 
 
 
 
 

 



The Journal of Media and Social Studies for Specialized Researches (JMSSR) Vo: 2, No: 2, 2017 

           

 
 211 

The Journal of Media and Social Studies for Specialized Research 

 

 املراجع

 أوال: الكتب ابلةلغ  العربي 

 . 5131الرؤية البيانية عند اجلاحظ، الدار البيضاء، دار الثقافة،  ،إدريس بلمليح .5

 .5137سيميائية النص األديب، الدار البيضاء، إفريقيا الشرق.  ،أنور املرجتي .2

ما هي السيميولوجيا، ترمجة حممد نظيف، الطبعة الثانية، املغرب، الدار البيضاء، بريوت،  ،برانر توسان .8
 .2777لبنان، افريقيا الشرق، 

 .5131 أنطوان أيب زيد،بريوت، منشورات عويدات، ،السيمياء، ترمجة ،بيري غريو .1

 .5116البنيوية وعلم اإلشارة، بغداد، ترمجة جميد املاشطة،  ،ترنس هوكز .5

صورة(، ترمجة عبد احلميد بوهاتو،  اجلزائر، ديوان -مدخل إىل السيميولوجيا )نص ،مرسلي وآخرون دليلة .6
 .5115 املطبوعات اجلامعية،

املغامرة السيميولوجية، ترمجة: عبد الرحيم حزل، مراكش، املغرب ، دار تينمل للطباعة  ،روالن ابرت .7
 .5136والنشر، 

   .دون سنة ،8، ط ألديب، بريوت، املركز الثقايف العريبدليل الناقد ا ،الرويلي وسعد البازعي .3

 .2778السيمائيات مفاهيمها وتطبيقاهتا، املغرب ، الدار البيضاء، ، سعيد بن كراد .1

  .5135علم الداللة عند العرب  بريوت، دار الطليعة،  ،عادل فاخوري .57

 .5133مفهوم السيميائيات، احلوار، األكادميي اجلامعي، ، عبد الرحيم جريان .55

 .5168، 1ط  ،الفروق يف اللغة، بريوت، دار األفاق اجلديدة ،العسكري ابن هالل .52

  .2778االجتاه السيميولوجي ونقد الشعر ، القاهرة، دار فرحة للنشر والتوزيع،  ،عصام خلف كامل .58

 .5115التعريفات، القاهرة، دار الكتاب املصري، ،علي بن حممد اجلرجاين .51

حماضرات امللتقى الوطين الثاين السيمياء، والنص األديب، منشورات  جامعة حممد خيضر  ،علي زغينة .55
 .2772بسكرة، اجلزائر. 

سيميائية الصورة )مغامرة سيميائية يف أشهر اإلرساليات البصرية يف العامل(، اجلزائر،  ،قدور عبد هللا اثين .56
  .2771، دار الغرب للنشر والتوزيع

االجتاهات السيميولوجية املعاصرة، ترمجة احلمداين وآخرون، املغرب، الدار البيضاء،  ،مارسيلو داسكال .57
 .5137إفريقيا الشرق، 



The Journal of Media and Social Studies for Specialized Researches (JMSSR) Vo: 2, No: 2, 2017 

           

 
 211 

The Journal of Media and Social Studies for Specialized Research 

 

األلفاظ وداللتها يف البحث البالغي والنقدي عند العرب، بغداد ، دار احلرية،  ،ماهر مهدي هالل .53
5137. 

 .5133،  2) السيميائيات بني التوحد والتعدد(، احلوار األكادميي واجلامعي، العدد ،مبارك حنون .51

 .5137، املغرب، دار توبقال للنشر،دروس يف السيميائيات ،مبارك حنون .27

 .حماضرات يف السيميولوجيا، الدار البيضاء، دار الثقافة، دون سنة، حممد السرغيين .25

السميائية أصوهلا وقواعدها، ترمجة بن مالك رشيد، اجلزائر، منشورات  ،ميشال أريفيه وآخرون .22
  .2772االختالف، 

 اثنيا: الكتب ابلةلغ  األجنبي 

23. George Mounin : Clefs pour la Linguistique, 19 éditions ,  Paris , Collection 

Clefs. 

24. J.C.Coquet et autres   : Sémiotique ; l’école de Paris,Hachette.1982  .  

25. Oswald Ducrot/Tzvetan Todorov Dictionnaire encyclopédique des sciences 

du langage ; Edition du Seuil;1972.  

26. Umberto Eco : Le Signe ;éd  Labor .1984.  

27. Y.Winkin, Anthropologie de la  communication ; .  De la  théorie au terrain, 

éd. Le Seuil ;2001. 

 اثلثا: اجملالت العةلمي 
 .2775جملة العلوم اإلنسانية، العدد الثاين،  جامعة حممد خيضر بسكرة، اجلزائر،  ، العالماتبلقاسم سالطنية.5

 

 رابعا : املواقع اإللكرتوني 

1. .http://www.lissaniat.net. 
2. http://www.marocsite.com. 
3. http://www.marocsite.com. 
4. http://www.megaclick.com/. 
5. http://www.arabicnadwah.com. 
6. http://www.arabicnadwah.com. 
7. http://www.merbad.net. 

 
 

 

http://www.lissaniat.net/
http://www.marocsite.com/
http://www.marocsite.com/
http://www.megaclick.com/
http://www.arabicnadwah.com/
http://www.arabicnadwah.com/
http://www.merbad.net/

