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مقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة:
لقد كاف لظهور كتاب " ؿباضرات يف األلسنية العامة" أليب اللسانيات اغبديثة
"فرديناد دي سوسَت" صدى كبَتا يف الساحة النقدية واألدبية  ،الغربية والعربية ،فمنذ بداية
العقد الثاين من القرف العشرين ويف الفًتة اؼبمتدة من 1916ـ إىل 1957ـ سعت اذباىات
تبٍت الفرر السوسَتي ،ودد بدا ىذا جليا وواضحا يف تطبيقاهتا
ومدارس لغوية أوروبية إىل ّ
وذلك حينما تبنّت صبلة من اؼبفاىيم والتصورات ،وكانت سببا يف صياغة اؼبشروع البنيوي،
وعلى رأس ىذه التيارات اؼبدرسة الشرالنية ،واعبلوسيماتيرية ومدرسيت "براغ" ولندف وأعالـ
النظرية التوليدية التحويلية ،وما هبمع بُت ىذه االذباىات واؼبدارس يف إجراءاهتا وتطبيقاهتا
ىو انطالدها من النص دوف غَته ،عدا النظرية التوليدية التحويلية فقد استقت بعض معارفها
من الفلسفة ،ومن بُت ىذه االذباىات ظهرت نظرية شقت طريقها النقدي بوضوح استنادا
إىل أسس بنيوية وىي النظرية السيميائية ،فرانت منهجا ونقدا يستحق أف يتبع ويتبٍت يف
ربليل النصوص.
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ويف "أمريرا" ظهر تيار آخر أكثر غزارة وعمقا يف دراسة العالمات ،ومثّلو العامل
والفيلسوؼ األمريري "شارؿ ساندرس بَتس" ،حيث يرى أ ّف السيميوطيقا نشاط معريف
شامل هتتم برل ما تنتجو التجربة اإلنسانية ،وإ ّف خلفياتو اؼبعرفية والفلسفية جعلت من
عما ددمو "دي سوسَت" يف تقسيمو للعالمة ،فهي عنده تشتغل
دراستو للعالمة زبتلف ّ
باعتبارىا بناء ثالثيا يشتمل على ّأوؿ (اؼباثوؿ) ،وبيل على ثاف (اؼبوضوع) عرب ثالث

(اؼبؤوؿ).
ّ

لقد فرضت النّظرية السيميائية وجودىا يف ؾباالت كثَتة أدبية وفنية وثقافية ،باعتبار

أ ّف النصوص مهما كاف نوعها فإ ّف أصحاهبا ينتموف إىل ؾبتمعات ؽبا خصوصيتها االجتماعية
( )1فيصل األضبر ،معجم السيميائيات ،الدار العربية للعلوـ ناشروف ،ط ،1اعبزائر ،2010ص.54
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والثقافية واالدتصادية واأليديولوجية ،وؼبا كاف النّص األديب برل بساطة عبارة عن عالمة فإ ّف
السيميائية تأيت لتترفل بدراسة أنظمة عالماتو ،فتحاوؿ أف تتعرؼ على كنهها وعلتها
بغض النظر عن
وكينونتها وعالدتها بغَتىا من العالمات ،فهي إذاؾ هتتم بالنص يف ح ّد ذاتو ّ

كل اؼبؤثرات اػبارجية.
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والطريقة اليت يعمدىا اؼبنهج السيميائي يف ربليل النصوص تستند إىل عملييت
التفريك والًتكيب ،وىي طردة ربليلية تنطلق من كوف النص عبارة عن شبرة مشفرة يقوـ
النادد بفرها آخذا بعُت االعتبار األسس واؼببادئ كشروط للتحليل وىي :التحليل احملايث
والتحليل البنيوي وربليل اػبطاب وىذا األخَت تتجاوز فيو السيميائيات دراسة اعبملة .
واؼبالحظ يف الدراسات السيميائية هبد أف ىذه النظرية ابتررت مناىج متنوعة
لتحليل كل نوع أديب على حدة،فوجدت سيميائيات الشعر ،سيميائيات القصة أو الرواية
وأخرى للمسرحية كما أدحمت ؾباالت أخرى كالصورة واإلشهار لقسمي اللفظ وغَت اللفظ
والصورة اؼبتحركة (السينما ،الفيلم) أو السمعي البصري .والقاسم اؼبشًتؾ بُت ىذه
اإلذباىات السيميائية ىو دراسة العالمة اللغوية وغَت اللغوية.

( )1ينظر :فيصل األضبر ،معجم السيميائيات،ص60:
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المحاض ـ ـ ـ ـ ـرة األول ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـى:
السيم ـ ـ ـ ـ ـ ـيائية المصطلح والمف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـهوم ()1
(عند المحدثين)
عرؼ أبو اللسانيات اغبديثة "فرديناند دي سوسَت"( )1913اللغة بأهنا منظومة من
ّ

تعرب عن فرر ما ،وأهنا تشبهها يف نظامها منظومات أخرى مثل أجبدية الصم
العالمات اليت ّ

والبرم ،والطقوس الرمزية وضروب اجملاملة واإلشارات العسررية وغَتىاّ ،إال أنو يرى أف
1

اؼبنظومة اللغوية أىم ىذه اؼبنظومات على اإلطالؽ.

وعرؼ العالمة اللغوية على أهنا داؿ ومدلوؿ ،منطوؽ ومفهوـ ،مث دعا إىل علم يدرس
ّ

نظاـ ىذه اؼبعلومات ،ويضبط القوانُت اليت تنظمها ظبّاه السيميائية ( )Sémiologieأي

علم العالمات 2،غَت أنّو مل وبدد ىذه القوانُت ،ومل يتنبأ دبستقبل ىذا العلم بعده فقاؿ":
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ولروف خلقها مل يتم بعد فإنّو يعز علينا أف نعرؼ ما ستؤوؿ إليو".

وحينما كاف الدرس السيميائي يف بداياتو يف أوروبا  ،ظهر تيار آخر أكثر غزارة
وعمقا ،وىو تيار مثّلو "بَتس"(1839ـ_1924ـ) ،وىبتلف يف رؤيتو الشمولية للعالمة عن
"دي سوسَت" يف أنّو وسع ؾباؽبا اإلجرائي لتشمل ظواىر ـبتلفة من اغبياة اإلنسانية ،وبذلك
يروف دد أسس علما مستقال يتخذ العالمات موضوعا سواء أكانت تلك العالمات لسانية
4

أـ غَت لسانية وىذا العلم ىو "السيميوطيقا"(.)Sémiotique

( )1فرديناند دي سوسَت ،ؿباضرات يف األلسنية العامة ،ترصبة:يوسف غازي ،ؾبيد النصر ،اؼبؤسسة اعبزائرية للطباعة،
اعبزائر،1966،ص27:
( )2فرديناند دي سوسَت،ؿباضرات يف األلسنية العامة ،ص87:
( )3اؼبرجع نفسو،ص27:
( )4ينظر :أضبد حساين ،العالمة يف الًتاث ،ؾبلة ذبليات اغبداثة ،كلية اللغة العربية وآداهبا ،جامعة أضبد بن بلة ،السانيا سابقا،
،1993ص29:
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ولقد سعى السيميائيوف الغربيوف إىل ربديد الفرؽ بُت مفهومُت يبدواف ـبتلفُت من الناحية
اللفظية ،ونبا "السيميولوجيا"( )Sémiologieو"السيميوتيرا" ( ،)Sémiotiqueفهل نبا
دبعٌت واحد على الرغم من اختالؼ لفظيهما؟ وإذف فلماذا ىذه اإلزدواجية اؼبصطلحاتية؟
 .1إشكالية ازدواجية المصطلح:
دبل أف نتطرؽ إىل عرض آراء اؼبنظرين السيميائيُت حوؿ ىذه اإلشرالية ،هبب أف
نالحظ أ ّف اإلطالدُت يتحداف معا يف القسم األوؿ منها ؛ حيث أف كال منهما يبتدئ بػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ:
" "Sémioوىو آت من اللغة اإلغريقية ( ،)Semioفتروينيا الرلمة آتية من األصل
اليوناين ( )SEالذي قبده مستعمال يف كلمات من مثل " Sosiologieعلم اإلجتماع،
 Thèologieو "علم األدياف" ،و " Biologieعلم األحياء" 1...ويعٍت "السمة" (،)signe
مث يفًتداف يف آف أحدنبا ينتهي دبقطع ( )logieالذي ىو أصال ( )lagosوتعٍت "العلم"،

2

أو اػبطاب ،على حُت أف أحدنبا اآلخر ينتهي دبقطع ( )tiqueالذي يعٍت النسبة
الديداكتيرية .إذف ىل اؼبصطلحاف يعنياف شيئا واحدا ،أو يعنياف شيئُت ـبتلفُت ؟
ألج ـ ـ ـ ـ ـ ــيرداس غريماس)A. Grimas( :
سر التسمية اؼبزدوجة ،أجاب
سئل "غريباس" سنة أربع وسبعُت من القرف اؼباضي عن ّ

بأف مثل ىذا ىو من صميم اػبصومات العقيمة ،وذكر أنّو ودع االتفاؽ سنة شباف وستُت

وتسعمائة وألف بُت "ياكبسوف" و"شًتاوس" ،و"بنفنيست" و"بارت" على اصطناع مصطلح
"السيميائية" ( ، )Sémiotiqueبػْيد أف مصطلح ( )Sémiologieحبرم تغلغلو يف الثقافة
3
األوروبية مل يرن من اليسر نسيانو وإذف إبعاده من االستعماؿ.
لرن "غريباس" يًتاجع عن ذلك إصباع بعد ذلك ،حيث قبده يبيل إىل أ ّف
ّ
اؼبصطلحُت اإلثنُت كأهنما يعنياف شيئُت ـبتلفُت ،فَتى أ ّف اؼبصطلح ()Sémiotique
( )1برنار توساف ،ما ىي السيميولوجيا ،ترصبة :ؿبمد نظيف ،إفريقيا الشرؽ(،ط ،)2بَتوت ،لبناف،1994 ،ص09:
( )2اؼبرجع نفسو،ص09:
)3 (Greimas ‚ le monde‚ Paris du 7 juin 1974 en sémiotique ecole de paris‚p :128

5

باستعمالو يف حاؿ اعبمع يعٍت البحوث اؼبتعلقة باغبقوؿ اػباصة مثل األدب ،والسينما،
واإلشارية وىلم جرا ،على حُت أ ّف مصطلح (" )Sémiologieالسيميولوجيا" يتمخض
حينئذ للنظرية العامة برل السيميائيات 1.وهبذا الرأي يروف "غريباس" ردبا دد وضع اغبل
إلشرالية ازدواجية اؼبصطلح.
جول ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــا كريستـ ـف ـ ـ ـ ـ ــا (:)J .Kristeva
ذبعل "كريستيفا" اؼبصطلحُت االثنُت شيئا واحدا ،و ذلك حُت تفتتح مقالتها
القائل ػ ػ ػ ػػة ":تسعى السيميولوجيا أو السيميوتيرا ( )...اليوـ إىل أف تبٌت على أساس أ ّهنا علم
اؼبعاين 2.ويستخلص "عبد اؼبالك مرتاض" صبلة من اؼبالحظات حوؿ ىذه اإلشرالية:
 .1السيميوتيرا تعاجل خصوصيات اغبقل دبثابة اللغة من اللساف أو الفرع من األصل.
 .2ترتبط السيميوتيرا أساسا بالثقافة األقبلوأمريرية ("لوؾ" و"بَتس" خصوصا) ،بينما يرتبط
مفهوـ السيميولوجيا بالثقافة الفرنسية ("غريباس" و"بارث") ،على الرغم من أ ّف "غريباس"
عنوف معجمو السيميائي ب ػ ػ ػ "السيميوتيرا".
 .3إ ّف مصطلح السيميوتيرا أددـ وجود وأعرؽ ميالدا من مصطلح السيميولوجيا الذي مل
يتداولو "دي سوسَت" إال زىاء .1910

 .4إ ّف مفهوـ السيميولوجيا يرتبط أساسا بعلم اللغة ،باللسانيات ،بينما يرتبط مفهوـ
السيميوتيرا بالفلسفة واؼبنطق.
 .5ابتدأت السيميائية بداية فلسفية ،مث لغوية خالصة ،مث تشعبت إىل أدبية مع احتفاظها
بوضعها اللسانيايت.
ّأما يف الساحة النقدية العربية اغبديثة ،فإف اؼبصطلح دد شهد اضطرابات عند ترصبتو ،فانقسم

النقاد إىل ثالثة اذباىات ،ويؤّكد "صالح فضل" ذلك فيقوؿ ":النقاد والباحثوف العرب فهم
( )1ينظر :عبد اؼبالك مرتاض ،بُت السمة والسيميائية ،ؾبلة اغبداثة ،معهد اللغة العربية وآداهبا ،جامعة أضبد بن بلة السانيا سابقا ،وىراف،
العدد الثاين،1993،ص16:
( )2اؼبرجع نفسو،ص.16:
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يتوزعوف على ثالثة اذباىات بعضهم يػ ْؤثر مصطلح السيميولوجيا ،ولو مربراتو يف ذلك حملاولة
القرب من مصادر الفرر النقدي اغبديث لصناعة مصطلحاتو طبقا للتقاليد العربية القديبة...

فيفضل كلمة السيميوطيقاّ ...أما االذباه
ومنهم من يعتمد على اؼبصادر األقبلوسرسونيةّ ،
الثالث فهو يبحث يف الًتاث العريب ذاتو على الرلمات اؼبناظرة ،واليت يبرن أف تؤدي بشرل
1

تقرييب الداللة اللغوية اؼبطلوبة يف العلم اغبديث".

سجلت الساحة النقدية العربية أكثر من عشرين مصطلحا عربيا مقابال ؼبصطلح
ودد ّ

السيميائية ،فشابت الدراسات العربية ضبابية مصطلحية ،ويف ىذا الصدد يقوؿ "عبد اؼبالك
مرتاض" ":فإ ّف السيميائيُت العرب حينما جاءوا إىل إدراج ىذا اؼبعٌت ضمن ما يفيد معادال
دالليا للمصطلح األجنيب حاروا وماروا ،والتبس األمر عليهم ،فإذا منهم من يصطنع السمة
وإذا منهم من يصطنع "العالمة" ،بل إنا ألفينا منهم من يستعمل الدليل وىذا االستعماؿ
وؿبَت إىل درجة الضالؿ ولعلّو أف يروف ضربا من ضروب
األخَت مزعج إىل حد اإليذاءّ ،
العبث" 2.للعلم أ ّف "عبد اؼبالك مرتاض" يؤثر مصطلح السيميائية بإضافة "يػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا" النزعة
(أو الياء الصناعية )ّ ،أما "صالح فضل" فقد آثر مصطلح السيميولوجيا ،واستطاع الباحث

اعبزائري "يوسف وغليسي" حصر الًتاكم اؼبصطلحي للداللة على مفهوـ واحد ىو
(. )Sémiotique

( )1صالح فضل ،مناىج النقد اؼبعاصر ،للنشر واؼبعلومات ،القاىرة ،مصر،2002،ص122:
()2عبد اؼبالك مرتاض ،بُت السمة والسيميائية،ص10:
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السيمائية

خلدوف الشمعة

السيميائية

جوزيف.ـ شرًن

دليل
األسلوبية161:

السيميائيات

مبارؾ حنوف

دروس يف السيميائيات الدار

علم الرموز

علي القاظبي وآخروف

معجم اؼبصطلحات علم اللغة
اغبديث82:
علم الداللة العريب08:

ؾبدي وىبة

معجم اؼبصطلحات
اللسانية262:
داموس مصطلحات النقد
األديب اؼبعاصر82:
األسلوبية واألسلوب182:
ترصبة "نظرية التلقي لروبرت
ىولب"372:
اللغة واألسلوب113،78:

الدراسات

البيضاء1987،

فايز الداية
علم العالمات

ظبَت حجازي
عبد السالـ اؼبسدي
عز الدين اظباعيل
عدناف بن ذريل
علم اإلشارات

ميشاؿ زكريا

األلسنية291:

األعراضية

يوسف غازي ،ؾبيد نصر

ترصبة "ؿباضرات يف األلسنية
العامة" لػ ػ ػ ػ "دي سوسَت".
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مصطلح ":"Sémiotique
اؼبقابل العريب

اسم اؼبًتجم

اؼبرجع

سيميائية

اؼبسدي
فاضل ثامر
داسم مقداد
سعيد علوش
رشيد بن مالك

داموس اللسانيات186:
اللغة الثنائية15،07:
سيميائية النص األديب39:
معجم اؼبصطلحات69:
داموس مصطلحات التحليل
السيميائي417:
نظرية النص يف النقد اؼبعاصر "أطروحة

حسُت طبري

دكتوراه ـبطوطة"96:
سيمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػائية

عبد اؼبالك مرتاض

التحليل السيميائي للخطاب
الشعري08:

سيميائيات

سعيد بنرراد

ترصبة كتاب "التأويل بُت السيميائيات
التفريرية"إليرو"
ترصبة "علم النص" ل ػ ػ
"كريستيفا"71،70،20،19،15:
ربليل اػبطاب الشعري

سيميات

سعيد بنرراد

نقال عن اؼبصطلح النقدي

علم السمياء

اغباج صاحل وآخروف
عادؿ فاخوري

اؼبعجم اؼبوحد129:
علم الداللة عند العرب

علم الرموز

بساـ بركة
مبارؾ مبارؾ

معجم اللسانية186:
معجم اؼبصطلحات األلسنية262:

فريد الزاىي
ؿبمد مفتاح

للمسدي109:
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علم الداللة

ؿبمد الناصر العجيمي
سامي سويداف

يف اػبطاب السردي،ص21:
يف داللية القصص68،17،15،11:

علم الدالالت

ؿبمد عزاـ

األسلوبية منهجا نقديا29:

علم السيميولوجيا

صالح فضل

بالغة اػبطاب وعلم النص22:

العالمية

اؼبسدي

األسلوبية واألسلوب

علم العالمات

ؾبدي وىبة

معجم مصطلحات األدب507:

السيميوطيقا

ؿبمد عناين
ؿبمد مفتاح
نصر حامد أبو زيد

اؼبصطلحات األدبية اغبديثة
ربليل اػبطاب الشعري10:
إشرالية القراءة وآليات التأويل،56، :

صبيل ضبداوي

185 ، 66عامل الفرر
الروبت،ـ،25ع،3يناير،مارس،
،1997ص79:

السيماطيقا

ظبَت حجازي

داموس اؼبصطلحات النقد األديب
اؼبعاصر90:

نظرية اإلشارة

ظبَت كرـ

ترصبة اؼبوسوعة الفلسفية،ص5،33:

اإلشارية

عبد اؼبالك مرتاض

النص األديب من أيْن وإىل أيْن

تعـ ـ ـ ـ ــري ـ ـ ـ ــف السي ـ ـ ـ ـميولـ ـ ـ ـوجيـ ـ ـ ـ ـا:
 .1عند الغرب:
يفضل األوروبيوف مفردة "السيميولوجيا" التزاما منهم بالتسمية السوسَتيةّ ،أما

األمريريوف فيفضلوف "السيميوطيقا" اليت جاء هبا اؼبفرر والفيلسوؼ األمريري "بَتس".

يفسرىا "دي سوسَت" حينما يقوؿ ":اللّغة نظاـ من العالمات اليت
والسيميولوجيا ّ
تعرب عن األفرار ،ويبرن تشبيو ىذا النظاـ أو الطقوس الرمزية ،أو الصيغ اؼبهذبة أو
ّ
العالمات العسررية أو غَتىا من األنظمة ( ،)...ويبرننا أف نتصور علما موضوعو دراسة
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حياة العالمات يف اجملتمع ،مثل ىذا العلم يروف جزءا من علم النفس االجتماعي ،وىو
بدوره جزء من علم النفس العاـ وسأطلق عليو علم العالمات".

1

والظاىر من دوؿ "دي سوسَت" أنّو حصر دراسات العالمات يف دالالهتا االجتماعيةّ ،أما
"بَتس" فيجعل السيميولوجيا تدرس العالمات العامة يف إطارىا اؼبنطقي ،فنجده يقوؿ":ليس

اؼبنطق دبفهومو العاـ إال اظبا آخر للسيميوطيقا ،والسيميوطيقا نظرية نسبية ضرورية أو نظرية
عرفها كل من
شرلية للعالمات .والسيميولوجيا ىي ":العلم الذي يدرس العالمات ،وهبذا ّ
2
"تودوروؼ"" ،غريباس" و"جويل كريستيفا" و"جوف ديبوا" ،و"جوزيف راؼ ديوؼ".
ويعرفها "بيَت غَتو" فيقوؿ ":ىي العلم الذي يهتم بدراسة أنظمة العالمات :اللغات،
ّ

أنظمة اإلشارات ،التعليمات( )...وىذا التحديد ،هبعل اللغة جزءا من السيمياء"...

3

يف حُت ذىب "أمربتو إيرو" إىل سبييزىا بأ ّهنا "علم يدرس سائر ظواىر الثقافة،
بوصفها أنظمة للعالمات ...وىي يف جوىرىا اتصاؿ".

*

وترى "جويل كريستيفا" أ ّف دور السيميائيات ىو بناء نظرية عامة عن أنظمة االبالغ.

4

ويعرفها "لويس بريتو" فيقوؿ ":علم يبحث يف أنظمة العالمات سواء كاف مصدرىا
ّ
5
لغويا أـ سنتيا أـ مؤشريا".
ّأما ح ّدىا عند "غريباس" فهي "علم جديد مستقل سباما عن األسالؼ البعيدين وىو العلوـ
األمهات ذات اعبذور اغبضارية يف القدـ ،فهي علم جديد وىي مرتبطة أساس ب ػػ"سوسَت"

وكذلك "بَتس".

6

( )1فدريناند دي سوسَت ،ؿباضرات يف األلسنية العامة ،ص27:
( )2ينظر :عصاـ خلف كامل ،االذباه السيميولوجي ونقد الشعر،دار فردو للنشر والتوزيع،اؼبينا،مصر،2003،ص18:
( )3اؼبرجع نفسو،ص65:
* سيزا داسم ،ونصر حامد أبو زيد ،مدخل إىل السيميوطيقا أنظمة العالمات يف اللغة واألدب والفرر ،،دار إلياس العصرية،
مصر(،ط،1987،)1ص09:
( )4ينظر :فيصل األضبر ،السيميائية الشعرية،ص12:
( )5فيصل األضبر ،معجم السيميائيات،ص13:
(،)6فيصل األضبر ،معجم السيميائيات،ص17:
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صبلة القوؿ إ ّف السيميولوجيا عند الغرب ىي العلم الذي يدرس العالمات ،أو ىي
نظرية عامة للتمثيل العالمي يف أج ّل صورة وذبلياهتا.

 .2عند العرب المحدثين:

يعرؼ "صالح فضل" السيميائية فيقوؿ ":ىي العلم الذي يدرس األنظمة الرمزية يف
ّ
1
كل اإلشارات الدالة وكيفية ىذه الداللة".
إ ّف "صالح فضل" يشًتط أف تروف اإلشارات اؼبدروسة ذات داللة ،أل ّف السيميائيات تدرس
داللة ىذه اإلشاراتّ ،أما سعيد علواش" فَتى أ ّف "السيميولوجيا ىي "دراسة لرل مظاىر
الثقافة كما لو كانت أنظمة للعالمة ،اعتمادا على افًتاض مظاىر الثقافة كأنظمة عالمات يف
الوادع".

2

ّأما عند الباحث اؼبغريب "سعيد بن كراد" فهي ":ليست سوى تساؤالت زبص الطريقة

اليت ينتج هبا اإلنساف سلوكاتو أي معانيو ،وىي أيضا الطريقة اليت يستهلك هبا ىذه
اؼبعاين".

3

ؾبمل القوؿ إ ّف معظم التعريفات تراد ذبمع على أ ّف السيميولوجيا/السيميوطيقا ىي علم
يدرس العالمات اللغوية وغَت اللغوية ،كما أ ّف فوضى الًتصبة عند العرب ّأدت إىل اختالؼ

نطق اؼبصطلح وإىل اختالؼ كتابتو باللغة العربية ،ويرجع السبب يف ذلك إىل عدـ احًتاـ
شروط نقل اؼبصطلح أو ترصبتو من بيئة األصل إىل بيئة اؽبدؼ ،وىي شروط وضعها

لتسلم ترصبة اؼبصطلح من اػبطأ ،ومعظم الًتصبات اليت استحسنها القارئ العريب
اؼبعجميوف ْ

وفضلها ىي مصطلح "السيمياء" أو "السيميائية" النسجامو اللفظي والصويت مع اؼبصطلح
األجنيب من جهة ولعالدتو الداللية دبا ورد يف تراثنا اللغوي العريب من جهة أخرى.
( )1عصاـ خلف كامل ،االذباه السيميولوجي ونقد الشعر،ص20:
( )2اؼبرجع نفسو،ص20:
( )3اؼبرجع نفسو،ص21:
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المح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاضرة الثان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـية:
الس ـ ـ ـ ـ ـيميائيـ ـ ـ ـ ـ ـة المصـ ـطل ـ ـ ـ ـح والمف ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوم ()2
(عند علماء العرب القدامى)
اؼبتأمل يف دراسات علماء العرب القدامى _ البالغية والنحوية_ هبدىم مل
إ ّف ّ
ىبصصوا فصال أو مبحثا أو مدونة يبحثوف فيها "علم العالمات "،أو علم السمة كنظرية
تتحرم يف السمات ،ولرن سيجد _اؼبتأمل_ أهنم مل يعدموا شيئا من اإلشارة إليها أو
مالمستها ربت تأمالت ومالحظات سيميائية ـبتلفة .ويف ىذا الدرس سنتناوؿ مدى ادًتاب
العلماء وازدالفهم من بعض اؼبمارسات السيميائية اؼببررة يف الًتاث ،نذكر منهم "اعباحظ"،
"عبد القاىر اعبرجاين""،ابن سينا" و"الغزايل".
 .1الجاحظ (ت255:ىـ ـ ــ):

يف كتابو "البياف والتبيُت" يتحدث "اعباحظ" عن السمة ويربطها باللغة1 ،وخاصة
حينما يترلم عن البياف وعالدتو بالداللة اليت تنهض على شبرة من األنساؽ اليت ذبسدىا
اللغة اؼببلغة؛ إذ مثل ىذه الشبرة من العناصر واألنساؽ ىي اليت ذبعل اؼبهمل مقيدا ،واؼبقيد
مطلقا ،واجملهوؿ معروفا ،والوحشي من الرالـ مألوفا والغفل موسوما ومعلوما ،وعلى ددر
2

وضوح الداللة ،وصواب اإلشارة يروف إظهار اؼبعٌت.

اؼبالحظ يف دوؿ "أيب عثماف" أنو اصطنع مصطلح اإلشارة ىو مصطلح "اؼبوسوـ"،
فالربعم من دراستو تنطلق من دلب التطبيقات اإلجرائية ،فإف تفرَته هبعلو يالمس على كبو
ما حقل السيميائية .إ ّف "أبا عثماف" كما تشَت معظم الدراسات ىو ّأوؿ من اصطنع
مصطلح اإلشارة ،يف معٌت دريب من اؼبصطلح اؼبعاصر الشائع ربت مفهوـ .Le signal

( )1أبو عثماف اعباحظ ،البُت والتبيُت،تح :عبد السالـ ؿبمد ىاروف( ،ط،)4ج  ،1975 ،1ص.92
( )2اؼبصدر نفسو،،ج،1ص92:
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واإلشارة تروف كذلك عند صاحب "البياف والتبيُت" باليد وبالرأس ،وبالعُت،
واغباجب ،واؼبنرب ،وبالثوب ،وبالسيف ،وما أكثر تنوب اإلشارة عن اللفظ 1،ويف كالـ
الرجل فطنة ،ووعي عميق ورؤية علمية نافدة وخاصة حينما يتحدث عن اللفظ أو الصوت
اللغوي الذي ال يأيت بيانيا إال باإلشارة اؼبساعدة ،ونقصد ىنا النرب مثال وداللتو اليت تأيت
كقرينة ترشف حالة اؼبترلم ،وكذلك التلوينات الصوتية وىي تبدالت وبدثها التنغيم
بقسميو ،تنغيم اعبملة وتنغيم الرلمة ،فقد تروف النغمة صاعدة ودد تروف ىابطة ودد تروف
مسطحة واغباالت الثالث سببها تغَت نغمي يف درجة الصوت .وإرساؿ رسالة شفوية ىو
حتما ضرب من اإلشارة الدالة من سبديد احملدود من اغبروؼ(األصوات اللغوية) ،وتفخيم
اؼبفخم وترديق اؼبردق.
ويف موضع آخر نلفي "اعباحظ" يقوؿ":صبيع أصناؼ الدالالت على اؼبعاين من لفظ
وغَت لفظ طبسة أشياء ال تنقص وال تزيد أوؽبا اللفظ مث اإلشارة ،مث العقد ،مث اللفظ ،مث
2

اغباؿ اليت تسمى نصبة".

واللّفظ ىو العالمة اللسانية العرفية اؼبتواضع عليها يف اجملتمع ،واإلشارة ىي صبيع
اغبركات واإليباءات الدالة ،فهي عالمات حبرم طبيعتها التواصلية والعقد وىو اغبساب بدوف
اللفظ واػبط ،والعقد وسيلة من وسائل البياف غَت أ ّف دالالتو ؿبدودة يف عقد اغبساب
باألصابع واػبط ،وىي الداللة البيانية الرابعة عند "اعباحظ" ومعاينتو تتعدي اؼبراف والزماف،
فاللساف مقصور على القريب اؼباضي والقلم مطلق يف الشاىد الغائب،ػ والنصبة وىي اغباؿ
الناطقة بغَت اللفظ واؼبشَت بغَت اليد ،وذلك ظاىر يف خلق السماوات واألرض ،فالنصبة إذا
ىيئة دالة على نفسها من غَت وسيلة وداللتها مبنية على نظرة تأملية.

( )1ينظر :اعباحظ ،البياف والتبيُت،ج،1ص94:
( )2اؼبصدر نفسو،،ص75:
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 .2عبد القاىر الجرجاني (ت471:ى ـ ـ ـ ـ ـ)

يعرؼ "اعبرجاين" دببدئو اؼبشهور واؼبتمثل يف التقسيم الثنائي للرالـ ،والذي يراه
احملدثوف "القاعدة األساسية اليت تبٌت عليها معظم الدراسات اغبديثة".
يقوؿ "اعبرجاين" :الرالـ على ضربُت :ضرب أنت تصل منو إىل الغرض بداللة اللفظ
وحده( ،)...وضرب ٱخر أنت ال تصل منو إىل الغرض بداللة اللفظ وحده ،ولرن يدلّك
اللفظ على معناه الذي يقتضو موضوعو يف اللغة ،مث ذبد لذلك اؼبعٌت داللة ثانية تصل هبا
إىل الغرض ،ومدار ىذا األمر على الرناية واالستعارة والتمثيل.

1

إ ّف القراءة اؼبتأملة لنص "اعبرجاين" ترشف أف الضرب األوؿ يقضي إىل الودوؼ عند
حدود اؼبعٌت فحسب ،بينما الضرب الثاين إىل معٌت اؼبع ػػٌت ،وىنا نس ػ ػ ػ ػػتحضر اؼبقولة الشهَتة
2

ل ػ ػ ػ "مايرل ريفاثَت" ":إ ّف األدب بقولو شيء يقوؿ شيء آخر".

أي يف حالتو الفنية اليت تشَت إليو )األدب( العالمات إىل مدلوالت أخرى ،وىي
مفهومات أطلق عليها "اعبرجاين" "معٌت اؼبعٌت" وأػطلق عليها "ريفاتَت" "الالكبوية" ويطلق
عليها بعض البالغيُت اليوـ اسم "البالغية".
أصلو "اعبرجاين" يقًتب كثَتا من مفهوـ "بَتس" للعالمة
كما نلفي أف التقسيم الذي ّ

من حيث دابلية "اؼبؤوؿ" ،وتسمى ىذه العملية ب ػ ػ "السيميوزيس".

ومن كتاب "دالئل اإلعجاز" نستحضر اؼبقولة اؼبشهورة لدى العرب "فالف كثَت
الرماد" ،فهذه العبارة الشهَتة يبرن أف تتحوؿ من البعد البالغي إىل اغبقل السيميائي،
فالرماد ليس ّإال دليال على وجود احًتاؽ أي معلوؿ بعلة النار احملردة ،فهو ظبة حاضرة تدؿ
على شيء غائب ،فال رماد إذف إال بنار ،كما أ ّف ال دخاف بال نار ،فالرماد درينة
) ،(Indiceوىو مصطلح مشهور يف حقل السيميائيات.
( )1عبد القاىر اعبرجاين ،دالئل اإلعجاز ،دار اؼبعرفة للطباعة والنشر ،بَتوت ،لبناف،1994،ص23:
( )2سيزا داسم نصر أبو أضبد زيد ،أنظمة العالمات،ص47:

16

 .3ابن سينا (ت428:ى ـ ـ ـ ـ ــ):

يقوؿ "ابن سينا" ":إ ّف اإلنساف دد أويت دوة حسية ترتسم فيها صور األمور اػبارجية،
وتتأدى منها إىل النفس ،فًتتسم فيها ارتساما ثانيا ثابتا ،وإف غابت عن اغبس ومعٌت داللة
اللفظ أف يروف إذا ارتسم يف اػبياؿ مسموع اسم ،ارتسم عن النفس معٌت فتعرؼ النفس أف
1

ىذا اؼبسموع هبذا اؼبفهوـ ،فرلما أورده اغبس عن النفس التفتت إىل معناه".

القراءة الدديقة لنص "ابن سينا" ترشف لنا مدى تواشج نصو بتصور "فرديناد دي سوسَت"
للعالمة ،ويبرن أف نبُت يف اؼبخطط اآليت:
صورة ظبعية

مسموع اسم
دي سوسَت

ابن سينا

صورة ذىنية

معٌت مفهوـ

العالمة يف نظر "ابن سينا" تتروف من "مسموع اسم" و"معٌت مفهوـ" ،وىو الشيء الذي
بينو "دي سوسَت" يف دروسو وىو العالمة ،وتتروف من داؿ صورة ظبعية ومدلوؿ صورة
ذىنية.
 .4الغزالي (ت505:ى ـ ـ ـ ـ ــ)

يرى "الغزايل" أ ّف األشياء يف الوجود ؽبا أربع مراتب حيث يقوؿ؛ أف للشيء وجودا يف
األعياف ،مث يف األذىاف ،مث يف األلفاظ مث يف الرتابة ،فالرتابة دالة على اللفظ ،واللفظ داؿ
على اؼبعٌت يف النفس ،والذي يف النفس ىو مثاؿ موجود يف األعياف.

2

( )1ابن سينا أبو علي اغبسن بن عبد اهلل  ،كتاب الشفاء،اؼبؤسسة اعبامعية للدراسات والنشر والتوزيع ،ص3 :و.4
( )2الغزايل ،معيار العلم،نقال عن أضبد حساين ،العالمة يف الًتاث،ؾبلة ذبليات اغبداثة ،العدد الثاين ،ص36.35:
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إ ّف العالمة يف نظر "الغزايل" كياف مترامل يتروف من أربعة أطراؼ أساسية:
_ اؼبوجود يف األعياف.
_ اؼبوجود يف األذىاف.
_ اؼبوجود يف األلفاظ.
_ اؼبوجود يف الرتابة.
اؼبتأمل يف ىذه األطراؼ هبد أف طرح "الغزايل" يتوافق مع النظرية "الداللية اإلحالية"
ّ

اليت داؿ هبا "أجدف" و"ريتشارد" يف كتاهبما "معٌت اؼبعٌت" ،واختصرت فررهتما يف كل مثلث
اشتهر يف الدراسات الداللية )العالدة بُت الرلمات واألفرار من جهة ،واألشياء اؼبشار إليها
من جهة أخرى( ،ويبرن أف نبُت ذلك من خالؿ الشرل التايل:
الفكرة

الرمز

المرجع
 .1الرمز يقابل عند "الغزايل" اؼبوجود يف األلفاظ.
 .2الفررة تقابل عند "الغزايل" اؼبوجود يف األذىاف.

 .3اؼبرجع تقابل عند "الغزايل" اؼبوجود يف األعياف.

وإ ّف العالدة اؼبوجودة يف األلفاظ) الرمز _ الداؿ(واؼبوجودة يف األذىاف )الفررة _ اؼبدلوؿ (
عالدة سببية ،أي أف الداؿ يستدعي يف ذىن اؼبتلقي اؼبدلوؿ ،كما أ ّف اؼبدلوؿ يستدعي يف
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ذىن اؼبترلم الداؿ اؼبالزـ لو" .واؼبوجود يف األعياف ،واألذىاف ال ىبتلف باختالؼ البالد،
واألمم خبالؼ األلفاظ والرتابة ،فإهنما دالتاف بالوضع واالصطالح".

1

إ ّف دوؿ "الغزايل" يقابل دوؿ "نعوـ تشومسري" ،يقوؿ ىذا األخَت ":إف البنية
العميقة اليت ربدد اؼبعٌت مشًتكة بُت كل اللغات ،وذلك أل ّهنا ليست سوى انعراس ألصوؿ
الفرر والقواعد اليت ربوؿ البنية العميقة إىل بنية سطحية زبتلف من لغة إىل أخرى".
إ ّف ىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػذه الن ػ ػ ػ ػ ػػظرية _الغزايل _تقف ندا دويا لنظ ػ ػ ػ ػ ػريات اللغويُت الغربيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػُت يف
العػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػصر اغبديث.
أنواع العالمات في الموروث الفكري الغربي:
لقد سعى علماء العرب احملدثوف إىل تبياف أنواع العالمات ،وحصرىا باعتبار أف
الًتاث ال يعدو وأف يروف يف جوىره ـبزونا معرفيا وثقافيا ،يتبدى يف صورة نظاـ من
2

العالمات الدالة.

أوال :إذا نظرنا إىل العالمة من حيث طبيعة الداؿ واؼبدلوؿ فهي لفظية وغَت لفظية.
لفظية
العالمة

الدال والمدلول
غير لفظية

ثانيا :فإذا نظرنا إىل العالمة من حيث العالئق القائمة بُت طرفيها األساسيُت (الداؿ
واؼبدلوؿ) ،فهي إما وضعية أو عقلية أو طبيعية.

( )1اؼبصدر السابق ،ص75.74 :
( )2عاطف القاضي ،الداللة عند األنصاري ،ؾبلة الفرر الغريب،العدد  25أفريل  ،1978ص5:
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وضعية
العالمة

الدال والمدلول

عقلية
طبيعية

وإذا نظرنا إىل العالمة اللفظية الوضعية قبدىا تتفرع إىل مطابقة وتضمن والتزاـ.
ويبرن توضيح بعض اؼبفاىيم:
.1

العالمة الوضعية :وىي العالمة اؼبتفق عليها يف اجملتمع.

.2

العالمة العقلية :يقصد هبا داللة األثر على اؼبؤثر بداللة الدخاف على النار.

.3

العالمة الطبيعية :مثال كل العالمات اليت تعرس أصوات الطبيعة ،تندرج ضمن ىذا

الصنف ،كذلك الصيحات اؼبصاحبة لالنفعاالت والتبدالت الفيزيولوجية.
ؾبمل القوؿ إ ّف الرصيد الثراثي _ اؼبعريف والثقايف العريب _ مل يعدـ شيئا من اإلشارة
إىل السيميائية ،فصحيح أ ّف علماء العرب القدامى مل يبارسوا ىذا العلم من حيث ىو نظرية
تتحرم يف السمات ،ولرن ذبلياتو بارزة وبيّنة القسمات يف مباحثهم ،وما تصنيفهم للعالمة

ىوف ما حقل السيميائية.
ّإال دليل على ادًتاهبم ومالمساهتم على كبو ما أو ْ
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المحاضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرة الث ـ ـ ـ ـ ـ ـالثـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة:
مبادئ وأسـ ـ ـ ـس السيميائيـ ـ ـ ـ ـ ــات
لرل علم مبادئ وأسس سبيزه عن غَته من العلوـ ،وتوضع ىذه األسس حبسب
طبيعة واستقاللية ىذا العلم من جهة  ،واؽبدؼ اؼبنشود واؼبراد ربقيقو من خالؿ اؼبمارسة يف
ضوء آلياتو ودواعده من جهة أخرى ،والسيميائيات يف معناىا األكثر بداىة ىي تساؤالت
حوؿ اؼبعٌت ،أو تبحث عن اؼبعٌت من خالؿ بنية االختالؼ ولغة الشرل والبٌت الدالة ،وىي
كذلك ال هتتم بالنص وال دبن دالو ،وإّمبا رباوؿ اإلجابة عن تساؤؿ وحيد ىو كيف داؿ
النص ما دالو؟ ومن أجل ذلك يفرك النص ويعاد تركيبو من جديد لتحدد ثوابتو البنيوية،
وىذا العمل يقوـ على اؼببادئ التالية" :التحليل احملايث"" ،التحليل البنيوي" و"ربليل
اػبطاب".
التـ ـ ـ ـ ـ ــحل ـ ــيل المحايث (المحايثة)

: Immanence

مصطلح "احملايثة" من اؼبصطلحات اليت الدت رواجا يف الساحة النقدية الغربية
وخاصة األوروبية ،حيث شهدت فًتة ستينيات القرف اؼباضي تداوال واسعا ؽبذا اؼبصطلح
الرتباطو باؼبنهج البنيوي الذي ساد فًتة طويلة امتدت ألكثر من طبسة عقود ،ووردت كلمة
"مالزمة" يف داموس "مصطلحات التحليل السيميائي للنصوص" مقابل "احملايثة" ،وىي
تعٍت:

1

 .1مالزمة ما ىو موجود يف طبيعة الشيء.
 .2يف األلسنية :اؼبالزمة ىي مبدأ منهجي يقوـ على ربديد الظواىر األلسنية ،ويف غَت
األلسنية :ترفض الدراسة اؼبالزمة للرالـ االستعانة بالظواىر والتفسَتات اػبارجية ،وطرح
"دي سوسَت" مبدأ اؼبالزمة إلرساء دعائم استقاللية األلسنية يف موضوعها ومنهجيتها.يبرن
( )1رشيد بن مالك ،داموس مصطلحات التحليل السيميائي للنصوص (عريب/اقبليزي/فرنسي)(،ط ،)1دار اغبرمة،
اعبزائر2000،ـ،ص89:
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أف ندرس دوانُت لعبة الشطرنج دوف أف نتعرض ؼبنشئها وتطورىا التارىبي ،ودوف أف هنتم
باؼبادة اليت شرلت منها اغبجرات ،نفس التصور الذي يسلرو األلسٍت الذي يدرس اللغة من
الداخل دوف أف يستعُت باؼبؤرخ والفلولوجي.
دبعٌت أ ّف التحليل احملايث ينظر إىل النص إّال يف ذاتو ،أي إدصاء أثناء الدراسة كل الظروؼ
واؼبالبسات اليت أحاطت بالنص ،والًتكيز على الدواؿ الداخلية اؼبتجرمة يف إهباد
الداللة"،فاؼبعٌت ىو أثر ناتج عن شبرة من العالدات الرابطة بُت العناصر" حبسب "فيصل
األضبر" .مث انتقل اؼبصطلح إىل ؾباؿ السيميائيات وأصبح مصطلحا رئيسيا من اؼبصطلحات
السيميائية.
التح ـ ـ ـ ـ ـ ــليـل البنيـ ـ ـ ـ ــوي:
حينما يدرس النادد البنيوي اؼبادة أو النص ،فأوىل خطواتو ىي التأمل يف عناصر
اؼبادة ومعرفة طرائق أدائها لوظائفها وعالدات بعضها ببعض ،دوف أف يتجاوز حدود اؼبادة أو
النص ،ومن شروط التحليل  1أف يروف النادد البنيوي متسلحا بالعلوـ اليت زبص موضوعو
وال سيما علم اللسانيات ،أل ّف التحليل البنيوي ىو ربليل ألسٍت باألساس هبري على اللغة
اليت يبٌت منها النص ،وتناط للنادد أو احمللّل مهمة كشف عناصر البنية ،وذلك من خالؿ
النظر يف نسيج العالدات اللغوية وأنسادها ،وهبب النظر يف البنية العميقة للنص ،ويف أنساؽ
الًتاكيب من خالؿ احملور األفقي واحملور العمودي ،لترشف عن داللتها ،فاألوؿ (احملور
األفقي) يتعلق باعبذر الًتكييب والثاين (احملور العمودي) ويتعلق بالدالالت أو اإلوباءات.

2

فالتعامل مع النص ىو تعامل "ذري مغلق على نفسو وموجود بذاتو ،فتدخل تبعا ؽبذا اؼبفهوـ
3

يف مغامرة الرشف عن لعبة الدالالت".

( )1ينظر :يبٌت العيد ،يف معرفة النص ،دراسات يف النقد األديب ،دار اآلفاؽ اعبديدة ،بَتوت ،لبناف(،د_ت)،ص36،35:
( )2اؼبرجع نفسو،ص36:
( )3ؿبمد ينيس ،ظاىرة الشعر اؼبعاصر باؼبغرب ،مقاربة بنبوية تروينية ،دار العودة ،بَتوت ،لبناف(،ط،1979،)1ص23:
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تحليل الخط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب:
ال ىبتلف اثناف على أ ّف اللسانيات البنيوية مل تتجاوز يف دراستها اعبملة تركيبا وإنتاجا
باعتبارىا جزءا من اػبطاب ،لرن مع ظهور السيميائية انفتح النص على عدة عوامل ،أي
ذباوزت الدراسة نظاـ اعبملة وما يسمى "بالقدرة اغبصيلة" ،فالتحليل السيميائي كما ترى
صباعة" أنًتفوف" ىو ذاتو ربليل اػبطاب فػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ" السيميوطيقا هتتم ببناء نظاـ إلنتاج األدواؿ
والنصوص ،وىو ما يسمى بالقدرة اػبطابية ولذلك ،فمن اؼبناسب اآلف وضع القواعد
والقوانُت اليت تتحرم يف بناء ىذه األدواؿ وتلك النصوص" 1،ويرجع فضل انفتاح النص إىل
جهود اؼبنظرين السيميائيُت الذين سعوا إىل بناء نظرية عامة للغة كػ ػ ػ ػ ػ"فرديناد دي
سوسَت"وخاصة ثنائيتو اؼبشهورة (اللغة والرالـ) و"نعوـ تشومسري" وثنائيتو (الرفاءة
واألداء).

( )1صباعة أنًتفوف ،التحليل السيميوطيقي للنصوص ،ترصبة ؿبمد السرغينُت ؾبلة دراسات أدبية ولسانية ،العدد ، 1986، 2ص.26
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المحاضرة الرابعة:
منطلقات السيميائية عند "بيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرس"
مثّل الفيلسوؼ اؼبنطقي "تشالرز ساندرس بيرس"

(Charles.S.Pierce 1838-

 )1914االذباه األمريري ،وىو ىبتلف يف دراستو للعالمة عن الدراسة والتصورات اليت
وضعها "دي سوسَت"" ،فالسيميوطيقا عند "بَتس" دبثابة حبث رمزي موسع يشمل الدالئل
اللسانية وغَت اللسانية".

1

السيميوطيقا مدخال ضروريا إىل اؼبنطق بل حىت أنو جعل منها مرادفا لو  ،ويف
وجعل ّ

ىذا الصدد يقوؿ":إ ّف اؼبنطق دبعناه العاـ ليس سوى تسمية أخرى للسيميوطيقا ،إنّو النظرية
شبو الضرورية أو الشرلية للدالئل" 2.ودراستو للرياضيات واألخالؽ واؼبياتفيزيقا واعباذبية
وعلم األصوات واالدتصاد وتاريخ العلوـ ...مل ترن دبعزؿ عن السيميوطيقا

3

عند ىذا

الرجل ،فرؤيتو مشولية سبتد لتشمل كل ما تنتجو التجربة اإلنسانية ،ويرى يف كل األفعاؿ
الصادرة عن اإلنساف سَتورة بالغة الًتكيب والتداخل ،4وىي رؤية فلسفية ظاىراتية أو
فينولوجية ( )Phénoménologieانعرست على تصوره للعالمة ،فالظاىراتية والرياضيات
واؼبنطق يف رأي "بَتس" شروط ضرورية توصل إىل الصدؽ أو علم القوانُت الضرورية للفرر
اليت ذبسده العالمات.
دس ػػم "بَتس" العالمة إىل ثالثة أدساـ:
التقسيم الثالثي للعــالمـ ـ ــة (ّ :)Trichotomie

الممثل-الموضوع-المسؤول ،وىذا التقسيم ناتج عن طبيعة "الفرر البَتسي" وعن
خلفياتو أو مرجعياتو الفلسفية.
( )1حنوف مبارؾ ،دروس يف السيميائيات ،دار توبقاؿ للنشر( ،ط،1987،)1ص69:
( )2نقال عن :صبيل ضبداوي ،اإلذباىات السيميوطيقية( ،ط،2015،)1ص16:
( )3ينظر :حنوف مبارؾ ،دروس يف السيميائيات،ص17:
( )4سعيد بنرراد ،السيميائيات .مفاىيمها وتطبيقاهتا،دار اغبوار للنشر والتوزيع ،سوريا(،ط،)3ص85:
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.1الخلفية الفلسفية:
ذبمع معظم الدراسات أ ّف أثر تصورات "أفالطوف" و"أرسطو" و"كانط" بارزة يف
الفرر البَتسي ،إضافة إىل معلوماتو الرياضية والعلمية ،ودد اجتهد الباحث اؼبغريب "ؿبمد
مفتاح" يف كتابو "اؼبفاىيم معامل ,كبو تأويل وادعي" يف تقسيم مراحل فلسفة "بَتس" فجعلها
مرحلتُت:

1

المرحلة األولـ ـ ـ ــى"المثالية" :ويرصد فيها ثالث مراحل:
اىتم فيها "بَتس" بقضايا كثَتة منها العالدة ،والرمية والريفية
الحقبة الكانطية :و ّ
لعل جذور ىذه اؼبقاالت ضاربة يف عمق الفلسفة اإلغريقية ،وانتقى منها ما يناسب
واعبهة ،و ّ
نظريتو وركز على مقولة العالدة ومقوليت جهيت اإلمراف والضرورة ،ومقولة الشيء يف ذاتو.

2

"ؿبمد مفتاح" إىل أ ّف "بَتس" درس فلسفة "كانط" ،وأعجب بفررة نقد العقل
وأماء ّ

اػبالص وتبناىا ،وكذا أطروحة "كانط" القائلة بأ ّف "وظيفة الوعي ىي اختزاؿ تعدد
االنطباعات اغبسية إىل وحدة".

الحقبة الرياضية المنطقية :وفيها تأثر بالعامل الرياضي "دوبووؿ" ،وخاصة بفلسفتو القائمة
على ضرورة وجود عالدة بُت أطراؼ ثالثة ،وىي فرضية أطلق عليها "بَتس" "الربوتوكوؿ
الرياضي"واليت تروف فيها العالمة وفقها ثالثية  ،ودد سبق لػ ػ "بَتس" أف برىن على الطابع
الضروري للثالثية (" ،)Trichotomieذلك بأنو ال يبرن أف نفرر يف العدد ( )Xدوف أف
نتصور يف الودت نفسو حده ،لرن تصور ( )1و ( )2لوصفهما كيانُت منعزلُت يستلزـ ثالثا
من طبيعة أخرى ،فإف وجد حدا أو حدين أضيف إليهما ثالث وإف وجد أكثر اختزؿ إىل
3

ثالث".

( )1ينظر :فيصل األضبر ،معجم اللسانيات،ص48:
( )2اؼبرجع نفسو،ص49:
( )3اؼبرجع نفسو،ص49:
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الحقبة التطـوريـ ــة :وفيها نتجاوز نظرة "بَتس" للعالمة اللغوية وغَت اللغوية ،اليت تربز يف
اغبياة االجتماعية كما يرى "دي سوسَت" ،بل زبطى ذلك لتشمل الروف كلو وما وبتويو،
ويرى "ؿبمد مفتاح" أف تشرل الروف واؼبخلودات كاف ىاجسو ،فهو متأثر بالطبيعانيُت
والنظرية التطورية الداووينية عامة 1،ويلغي مبدأ الثانية اليت تأثر بو "دي سوسَت" والذي يرى
أ ّف الروف دائم على مبدأين متعارضُت اػبَت/الشر.
المرحلة الثاني ـ ـ ــة "الواقعية" :وفيها ادًتح "بَتس" دواعد ليصل إىل معٌت الرلمات واؼبفاىيم
بطريقة منهجية ،وزاوج بُت اؼبعرفة العقلية والغاية العقلية ،كما ادًتح حلوؿ للمسائل الفلسفية
اغبقيقية معتمدا على اؼبالحظة ،واالستقراء والعلمية والتجريبية.
ويستخلص صاحب معجم اللسانيات أ ّف "بَتس" انطلق من فرضيتُت اثنتُت نبا:

2

فرضية االتصال :يفًتض إنشاء عالدات وترابطات واتصاالت ،والغاية واؼبنفعة والعادة
واجملتمع منطلقات ػبلق الرموز والقوانُت ،وأصبع الباحثوف على تسمية منهجو ب ػ ػ "الذرائعي
الظاىرايت" ،وظاىريت كوف األشياء ،حاضرة يف الذىن سواء كانت مناسبة لشيء وادعي غَت
وادعي ،إذ تعتمد وصف األشياء كما ىي.
فرضية االقتطاع :تأيت نتيجة التثليث لألشياء (لألشياء ثالثة أطراؼ أساسية) ،وىو مبدأ
أدره من نظريتو الرياضية ،ومبدأ أ ّف األشياء تبدأ باجملرد وتنتقل إىل احملسوس ،وكذا مبدأ
االتصاؿ والًتابط الذي يستلزـ انتظاـ الروف ،ومن مثّ يصنف جهات الوجود أو ما يسمى
باؼبقوالت الفانَتوسروبية ( )Phanéroscopieالثالث :األوالنية ( .)Priméitéوالثانيانية

( )Secondéitéوالثالثانية (.)Tiercéite

( )1فيصل األضبر،معجم السيميائيات ،ص49:
( )2ينظر :اؼبرجع نفسو ،ص50:
( )3اؼبرجع نفسو،ص51:
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3

األوالنية (الوجود النوعي) :وتعٍت وجود شيء يف نفسو مربطا بشيء وفبتدا يف األشياء
اؼبادية أي أنو موضوع/ذات ،فلفظ (ش ج ر ة) ىو ؾبرد أصوات مبهمة اؼبعامل ،وىي ؾبرد
ظاىر دد يتحقق ودد ال يتحقق ؾبسدا.
الثانيانية (الوجود الفعلي) :ىي كل ما ىو موجود يف عاؼبنا اػبارجي متجسدا وؿبققا أي
أنّو اؼبالمح واؼبعامل اؼبشًتكة ؼبفهوـ األوالنية ،مثلما نأخذ بيد شخص ونريو شجرة حقيقية يف
الوادع لينطبق اللفظ اؼببهم بالصورة الفعلية.
الثالثانية (القانون والضرورة):تربط بُت األوالنية والثانيانية ،فهي نسق يتحرم يف عناصره
اؼبوجودة ويستحضر إىل الذىن ما غاب عنها ،والثالثانية ليست مفروضة من الطبيعة ،ولرنّها

1
عرب عنها "سعيد بنرراد"":ىي القانوف الذي
فرضت على طبيعة لتحديد الالّؿبدود ،أو كما ّ

سيحرم الودائع استقباال" ،فمثال إذا أشرنا إىل (شجرة) احتماال ال نروف مع األوالنية ،وإذا
جسدناىا وادعا تصبح ثانيانياّ ،أما إدراكها وفق القانوف ندرؾ بو صبيع األشجار فهي ثالثانية.
ّ
العالقة الثالثيـ ـ ـ ـ ــة:

وىي العالدة اليت ذبمع بُت عناصر العالمة أو ما يسمى بعناصر التدالؿ ،وىي
اؼبمثل( )Représentantاؼبوضوع ()Objetواؼبؤوؿ(.)Interprétant
اؼباثوؿ وبيل على اؼبوضوع عرب اؼبؤوؿ

مؤول
موضوع

ماثول
أبعاد الع ـ ـ ـ ـ ــالمـ ـ ـ ــة:

ترّكز "ظبيوطيقا بَتس" على ثالثة أبعاد رئيسية ىي  :البعد النحوي ،ويسميو "تشارلز
موريس"( )Ch Morrisالبعد الًتكييب (النظمي) والبعد الداليل (الوجودي) ،والبعد التداويل
(اؼبنطقي) ،وكل واحد منها يتضمن ثالث عالمات وفيما يأيت بياف ذلك:
( )1ينظر :ؿبمد مفتاح ،يف سيمياء الشعر القدًن ،دراسة نظرية وتطبيقية ،دار الثقافة ،طبعة ،1989الدار البيضاء ،اؼبغرب،ص80:
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أ .البعد األول (التركيبي) :وىو بعد اؼبمثل ( ،)Représentamenمنظورا إليو يف
عالدتو مع ذاتو واؼبمثل _ باعتباره عالمة رئيسية_ يتفرع إىل ثالث عالمات فرعية (
 )Signeتبعا لعالدتو باؼبقوالت الفانَتوسروبية الثالث (األولية/
 Secondéitéوالثالثية  )Tiercéité/وذلك على النحو التايل:

،Priméité

Sous

والثانوية/

1

العـ ـ ـ ـ ــالمة الوصفية ( :)Qualisigneوىي الصفة اليت تشرل عالمة وال يبرن أف تشتغل
ّإال وىي متجسدة _ماديا_ يف العالمة الفردية ،ومثاؿ العالمة الوصفية اللوف الداؿ على
شيء ما.
ويعرفها "بَتس" بأهنا "شيء أو حدث موجود ووادعي يف
العالمة الفردية (ّ :)Sinsigne
شرل عالمة" ،كما ّأهنا "موضوع أو حدث فردي".ويبرن أف مبثل ؽبذه العالمة بالنصب
التذكاري أو بعرض ( )Symptômeداء معُت.
العالم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة العرفية ( :)Légisigneىي دانوف أو داعدة أو مبدأ عاـ يف شرل عالمة،
وتعد أنساؽ الرتابة اػباضعة لقواعد الصرؼ والنحو عالمات عرفية.
ب .البعد الث ـ ــنائي (الداللي) :وىو بعد اؼبوضوع ( ،)Objetويتعلق األمر ىنا بالعالمة
منظورا إليها يف عالدتها دبوضوعها الذي ربيل إليو ،ويتروف ىذا البعد من ثالث عالمات
فرعية كاآليت:

2

األيقونة ( :)Iconeوىي تشبو اؼبوضوع الذي سبثلو ،يقوؿ "حنوف مبارؾ" ":إف األيقونة
صورة تستنسخ مبوذجا" ،والصورة الفوتوغرافية مثاؿ ؽبذا النوع من العالمات.
القرينة مؤشر ( :)Indiceوىي تنسج عالدة مباشرة أو مالصقة مع موضوعها ،ومثاؽبا
الدخاف الذي ىو أمارة على وجود النار.

( )1ينظر :فيصل األضبر ،معجم السيميائيات،ص54:
( )2اؼبرجع نفسو،ص55:
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الرمز ( :)Symboleوىو وبيل إىل موضوعو بفضل دانوف أو أفرار عامة مشًتكة ،وتعد كل
عالمة تعاددية (أو اصطالحية) رمزا ،وال ػ ػ ػ ػ ػ ػػرمز _باعتباره عالمة فرعية ثالثة لبعد اؼبوضوع_
نوعاف ،أحدنبا ؾبرد ( ،)Abstraitوىو شرل منحل ( )Dégénéréعن الرمز الذي ليس
ؼبوضوعو إال طابع عاـ ،واآلخر متميز ( ،)Singulierوىو شرل آخر منحل عن الرمز الذي
يروف موضوعو فردا موجودا ،حبيث ال يعٍت ىذا اؼبوضوع إال الطبائع اليت يبلرها ىذا الفرد.
ج .البعد الثالث (التداولي) :وىو بعد اؼبؤوؿ ( ،)Interprétantوىبص األمر ىنا
العالمة منظورا إليها يف عالدتها باؼبؤوؿ ويتفرع ىذا البعد إىل مؤوؿ أوؿ ومؤوؿ ثاف ومؤوؿ
ثالث تبعا لنوعية العالدة اليت يعقدىا مع اؼبقوالت الثالث ،وذلك كما يأيت:

1

الفلدليل (تصور)( :)Rhèmeويًتصبو "حنوف مبارؾ" "بالخبر" ،و"السرغيٍت" ب ػ ػ ػ"المسند
إليو" ،ويستعمل آخروف مصطلح "سـ ـ ـ ـ ـ ــمة" مقابال للفظ األجنيب ()Rhémeويقتصر بعض
الباحثُت على ترصبة ىذا اؼبصطلح ترصبة حرفية "ريم" ،ويقصد بالفدليل يف السيميوطيقا
البَتسية عالمة اإلمرانية الريفية ( ،)Possibiqualitativeأي إنو مدرؾ باعتباره يبثل ىذا
النوع أو ذاؾ من اؼبوضوع اؼبمرن ،ويبرن للفدليل أـ يبدنا بإخبار (أو معلومة)ّ ،إال أنو ال
يؤوؿ بوصفو شيئا يبدنا بإخبار ما.
العالمـ ـ ـ ــة اإلخبارية (تصديق) ( :)Dicisigneوىي زبرب وتعطي معلومة تتعلق دبوضوع
بأهنا "العالمة اليت تروف بالنسبة ؼبؤوؽبا عالمة وجود وادعيّ :إهنا
العالمة ،ويعرفها "دولوداؿ" ّ
تقد إعالما يتعلق دبوضوعو" ،ويبرن أف مبثل ؽبذه العالمة باعبملة البيانية.
البـ ــرىان (حجة)( :)Argumentوىو عالمة تشرل بالنسبة إىل مؤوؽبا عالمة دانوف ،ولو
مل يرن لإلستدالؿ ( )Raisonnementبعد سيرلوجي لسماه "بَتس" بو ،وألف الربىاف

( )1اؼبرجع السابق،ص56:
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ثالثي بسبب مبدأ "تراتبية اؼبقوالت" ،فإنّو التعبَت اؼبختصر للعالمة التامة :أي العالمة العرفية
الرمزية الربىانية.
ويبرن تلخيص األبعاد الثالثة اؼبذكورة ،وتفريعاهتا اؼبًتتبة عن عالدتها باؼبقوالت الثالث على
اعبدوؿ اآليت:
العالمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

الموضوع

المؤول

عالمة طبيعية
نوعية

عالمة متفردة
(عقلية)

عالمة عرفية

العالمة بالنظر إلى الموضوع

أيقونة

مؤشر/شاىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد

رمز

العالمة بالنظر إلى المؤولة

تصور

تصديق

حجة

الممثل باعتباره عالمة

وال يبرن أف تقوـ العالمة إال بوجود ىذه العناصر الثالثة ؾبتمعة ،وىذا ما أظباه
"بيػػرس" "السيميوزيس  ،"Semiosisوكل عالمة من العالمات الثالث اؼبتقدمة ثالثية
الطابع ،معٌت ىذا أف شبة تسع عالمات فرعية ،ومن الناحية النظرية ،كبصل على  33أي
على  27صنفا من العالمات اؼبمرنة ّإال أ ّف "بَتس" اختصرىا يف عشرة أصناؼ ىي:
العالمة الوصفية األيقونية الفدليلية (الشعور باالضبرار مثال) ،والعالمة الفردية األيقونية
الفدليلية (رسم بياين معطى مثال) ،والعالمة الفردية القرينية الفدليلية (الصراخ التلقائي مثال)،
والعالمة الفردية القرينية اإلخبارية (دوار اؽبواء مثال) ،والعالمة العرفية األيقونية الفدليلية (رسم
بياين عاـ مثال) ،والعالمة العرفية القرينية الفدليلية (اسم اإلشارة مثال) ،والعالمة العرفية
القرينية اإلخبارية (صراخ يف الزداؽ مثال) ،والعالمة العرفية الرمزية الفدليلية (اسم عاـ مشًتؾ
مثال) ،والعالمة العرفية الرمزية اإلخبارية (التحليل القياسي مثال) ،والعالمة العرفية الرمزية
الربىانية (العالدة التضمينية مثال) ،ويًتتب عن ربط العالمات بعضها ببعض  66نوعا من
30

العالمات السيميائية .ولرن اؼبالحظ أف اإلىتماـ األكرب دد أنصب على الثالثية الثانية
اؼبشرلة للبعد الداليل،أي على العالمات الفرعية التالية :األيقون ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة والقريـ ـ ـ ـ ــنة
والرم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــز.
وأخَتا يبرن القوؿ أ ّف سيميوطيقا "بَتس" ليست ؾبرد أدوات إجرائية يبرن استثمارىا
يف دراءة ظواىر معينة ،لرنها باإلضافة إىل ذلك تصور مترامل للروف ،الذي ىو سلسلة ال
متناىية من األنساؽ السيميائية ،إذ يستحيل فصل العالمة عن الوادع ،ألف ىذا األخَت عبارة
عن سلسلة من العالمات اليت ال تنفك ربيل على عالمات جديدة تدرج ضمن سلسلة
أخرى من اإلحاالت وىرذا دواليك.
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المحـ ـ ـ ـاضرة الخامس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة:
منطلقات الس ـ ـ ـ ـ ـيميائية عند دي سوسي ـ ـ ـ ـ ـ ـر
السيميولوجيا مرتبطة ارتباطا وثيقا بالنموذج اللساين البنيوي الذي أرسى دعائمو
إ ّف ّ

السوسَتي "فرديناند دي سوسَت" ،منذ القطيعة اإلبستمولوجية اليت أحدثها مع الدراسات
اللغوية السابقة وىو وإف مل ترن دراساتو حوؿ السميولوجياّ ،إال أنو أرسى دواعد أساسية
تبناىا كل السميائيُت الذين أتوا بعده.
لقد دعا إىل تبٍت اؼبنهج الوصفي الذي ال ربترم دوانينو إىل العوامل التارىبية أو
اػبارجية األخرى ،بل إ ّف اللغة يف إطار ىذا اؼبنهج هبب أف تدرس يف ذاهتا ومن أجل ذاهتا،
إهنا منهج مغلق ال يؤمن دبا يقع خارجو من عوامل ،وألنو منذ البداية أراد أف يصل إىل ددة
علمية كبَتة يف حبوثو النظرية فقد كاف أكثر زبصيصا لبحثو ،الذي ىو اللغة دوف سواىا،
وترؾ ؼبن أتى بعده مهمة الترفل بالقضايا الداللية ،واإلشارات غَت اللغوية األخرى ،لرنو مل
ينس توضيح ؾباؿ حبثو الذي ىو "دراسة اللغة الطبيعية" ليقوؿ أهنا جزء من علم عاـ ىو
علم السيميولوجيا.
كاف "دي سوسَت" يدرؾ منذ البداية أف العملية التواصلية تتم عرب ؾبموعة من
اإلشارات اللغوية وغَت اللغوية ،فرانت أوؿ خطوة داـ هبا ىي "ربديد علم اللغة بعد النظر
إىل شىت العوامل البيولوجية والفيزيقية والسيرولوجية واالجتماعية والتارىبية واعبمالية والعلمية،
لتروف نسيج النشاط اللغوي لدى البشر" 1.فبعد أف رأى أف "اللغة
اليت تتداخل وتتشابك ّ
مؤسسة اجتماعية ،ولرنها تتميز عما سواىا ( )...بعدة ظبات"2،نستنتج أنو من الضروري

إدراج ظواىر من صعيد آخر يف ىذا السياؽ ذلك أ ّف ىذه اللغة ما ىي إال "نظاـ من
الدالئل يعرب عما لإلنساف من أفرار ،وىي يف ىذا شبيهة بالرتابة ،وبألف بائية الصم
( )1ظبَت حجازي ،اؼبتقن ،معجم اؼبصطلحات اللغوية واألدبية ،دار الراحب اعبامعية ،بَتوت ،لبناف،ص199:
( )2فرديناند دي سوسَت ،دروس يف األلسنية العامة،ص37:
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1

والبرم ،وبالطقوس الرمزية وصور آداب السلوؾ وباإلشارات اغبربية وغَتىا" ،فاللغة إذف ما
ىي إال وسيلة من الوسائل اليت ربقق الداللة وتنقل أفرار اإلنساف إىل اآلخرين ،ومن مث
تساعد على التواصل كغَتىا من األنظمة األخرى ،وإف كانت _كما أ ّكد "دي سوسَت"_
أىم ىذه األنظمة صبيعهاّ ،أما أنبيتها فًتجع إىل كوهنا اؼبضموف الرئيس للروف ،وألمباط
وجوده ،فال يبرن معرفة أي شيء دوف االستعانة بعالمات اللساف ،ذلك أف العامل برل
موجوداتو وبضر يف الذىن على شرل مضموف لساين ،وألنو توجد أنظمة تواصلية أخرى غَت
اللغة الطبيعية ،فال بد من تصور علم "يدرس حياة الدالئل يف صلب اغبياة االجتماعية ،ودد
يروف دسما من علم النفس االجتماعي ،وبالتايل دسما من علم النفس العاـ ،ونقًتح
تسميتوSémiologie

 ،أي علم الدالئل وىي كلمة مشتقة من اليونانية  ،Sémeionدبعٌت

دليل ولعلع سيمرننا من أف نعرؼ فبا تتروف الدالئل والقوانُت اليت تسَتىا ،وؼبا كاف ىذا
العلم غَت موجود بعد ،فإنو ال يبرن أف نتنبأ دبا سيروف ،ولرن وبق لو أف يوجد ومرانو
ؿبدد سلفا".

2

نفهم من القوؿ أ ّف "دي سوسَت" دد جعل السيميولوجيا فرعا من علم النفس
اإلجتماعي ،ومن مث من علم النفس العاـ ،ولعل السبب الذي جعلو يضع السيميولوجيا ىذا
اؼبوضع من علم النفس وعلم اإلجتماع ىو ولعو بالنتائج اليت توصلت إليها أحباث ىذين
العلمُت ،على يد معاصريو "فرويد" و"دوركاًن" ،ومن خالؿ تسميتو ؽبذا العلم بالسميولوجيا
اشتقادا من  Sémeionاليونانية ندرؾ وعيو بالدراسات اللغوية القديبة العائدة إىل اعبذور
اليونانية.
ودد أ ّكد "دي سوسَت" أ ّف النتائج اليت سيتوصل إليها علم الدالئل سوؼ تطبق على
اللسانيات ،ذلك أف ىذه األخَتة ما ىي إال جزء ،أو مفصل من علم عاـ ىو علم
( )1فرديناند دي سوسَت ،ؿباضرات يف األلسنية العامة،ص37:
( )2ينظر :اؼبرجع نفسو ،ص.37
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العالمات ،فاللسانيات إذف تتقيد بددة "دبجاؿ ؿبدد يف ؾبموعة القواعد األنثربولوجية"ّ 1 .أما

أنبيتها فتعود إىل كوهنا أغبقت بعلم الدالئل ليس إال _كما يقوؿ "دي سوسَت" -الذي

يعًتؼ منذ البداية بأنبّية السيميولوجيا ،وإف مل تتحدد معاؼبها بددة بعد ،كيف ال وىي
الرلّ ،أما اللغة فال سبثل إال جزءا صغَتا منها ،ولرن ىناؾ الرثَت من السيميولوجيُت الذين
أتوا بعده ،ودلبوا مقولتو ىذه وأوؽبم "روالف بارث" ،الذي رغم أنو احتفظ دبفاىيم

ومصطلحات كثَتة لػ ػػ"دي سوسَت" خاصة مصطلحي الداؿ واؼبدلوؿ الذين فضلهما على
مصطلحي التعبَت واحملتوى لػ ػ ػ ػ ػػ"ىيلمسليف" كما احتفظ دبفهوـ ثنائية اللغة والرالـ برمتو،
والذي ينظر "دي سوسَت" من خاللو إىل اللغة على أهنا منظومة من العالمات تعرب عن فررة
ما ،أما الرالـ فهو عمل فردي لإلرادة والعقلّ ،إال أنّو دلب مقولة اللسانيات جزء من
السيميولوجيا ،وداؿ بأ ّف "اللغة ليست إّال جزءا من علم العالمات ،والنظر إىل علم العالمة
بوصفو فرعا من علم اللغة العاـ ،وبالضبط ذلك القسم الذي يتحمل على عاتقو كربيات
2

الوحدات اػبطابية الدالة".

أىم برثَت من السيميولوجيا ألهنا األساس يف تروهنا وتشريل دواعدىا،
فاللسانيات ّ

وىو نفس الرأي الذي ذىبت إليو "جوليا كريستيفا" حُت تقوؿ ":تستطيع اللسانيات أف
تصبح النموذج العاـ لرل سيميوعبيا ،بالرغم من كوف اللساف ليس سوى نسق خاص من
ضمن األنساؽ السيميولوجية"3 ،و كيف ال تروف اللسانيات ىي أساس السيميولوجيا وىذه
األخَتة دد تبنت يف منطلقاهتا كل اؼببادئ األلسنية ،وألف مهمة السميولوجيا السوسَتية ىي
الرشف عن كينونة الدالئل كيفما شاءت بأي نظاـ كانت ،فإ ّف التعرض ؼبفهوـ الدليل عند

( )1أضبد مومن،اللسانيات ،النشأة والتطور،ديواف اؼبطبوعات اعبامعية ،بن عرنوف ،اعبزائر ،ص132
( )2عبد اهلل ابراىيم وآخروف،معرفة اآلخر :مدخل إىل اؼبناىج النقدية اغبديثة(النبوية-السيميائية-التفريك)،ص 77
( )3جوليا كريستيفا ،علم النص ،ترصبة :فريد الزاىي( ،ط،)2دار توبقاؿ للنشر والتوزيع ،الدار البيضاء ،اؼبغرب1997،ـ ،ص 15
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"دي سوسػَت" مهم يف مقامنا ىذا ،فقد ربطو دبفهوـ النظاـ ،ىذا األخَت الذي ىو "الرابط
1

اغبقيقي بُت العناصر الصوتية والعناصر النفسية يف صلب كل دليل من الدالئل".

ويقصد "دي سوسَت" بالعناصر الصوتية الدواؿ ،فقد حصر الداؿ يف الصورة الصوتية
فقط ،أما العناصر النفسية فهي اؼبدلوالت وىو تأكيد آخر على اعبانب النفسي يف دراسات
"دي سوسَت" ،والنظاـ السوسَتي "يتضمن مفهوـ الرل والعالدة ،حيث ال يبرن فهم وظيفة
األجزاء إال يف عالدتها اإلختالفية مع الرل ،فاألجزاء داخل النظاـ ليس ؽبا معٌت يف حد
عرب عنو "دي سوسَت" دبفهوـ القيمة
ذاهتا عندما ينظر إليها معزولة ،وىو ما ّ

2

.Valeur

ودولو "عالدتها اإلختالفية" مبٍت على رؤيتو للغة ،يقوؿ" :أما يف اللغة فإنّك ال ذبد

إال اختالفات دوف وجود لعناصر إهبابية ،فسواء اعتربت اؼبدلوؿ أو الداؿ ،فإنك لن ذبد يف
اللغة أفرارا وال أصواتا وجودىا سابق لوجود النظاـ اللغوي ،إّمبا ذبد فيها اختالفات تصورية،
3

وأخرى صوتية نابعة من ذلك النظاـ".

ال ديمة إذف لألفرار ؾبردة عن الدواؿ ،وال ديمة للدواؿ دوف أفرار ،ووجودنبا
مستقالف عن بعضهما البعض مستحيل ،مث إف الداللة ال تتروف إال داخل النظاـ ،أو
الوحدات اللغوية ،وال تعرؼ إال يف عالداهتا التعارضية ،وىذا ما يفًتضو مفهوـ القيمة كما
وضح "أنور اؼبرذب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي" ،والتصور السوسَتي ؼبفهوـ القيمة كما يقوؿ "روالف بارث"":يترئ
على خلفية ديبقراطية تنتظم العالدة بُت الدالئل ،أي أ ّف "دي سوسَت" يتعامل معها
4

كمواطنُت يف ؾبتمع (داخل نظاـ) يقوـ على اؼبساواة".

وىو تشبيو رائع من "بارث" يوضح بشرل جيد مفهوـ القيمة عند "دي سوسَت" ،حىت أنو
ترؾ لنا ؾباال للشرح أكثر ،ويبرن أف أعطي مثاال توضيحيا أورده "دي سوسَت" ،وىو تشبيهو
( )1فرديناد دي سوسَت ،ؿباضرات يف األلسنة العامة ص .183
( )2أنور اؼبرذبي ،سيميائيات النص األديب ،إفرييقيا الشرؽ ،الدار البيضاء ،اؼبغرب ،ص10
( )3اؼبرجع السابق ،ص.183
( )4اؼبرجع السابق ،ص10
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ؼبفهوـ القيمة بالعالدة اؼبتبادلة بُت دطع الشطرنج " ،فقوانُت اللعبة تقوؿ أف كل تغيَت يف
عنصر معُت يؤدي إىل تغيَت يف النظاـ كرل".

1

لقد تبنّت اللسانيات البنيوية فيما بعد مفهوـ القيمة السوسَتي ،حيث أف ما وجد
من فررة أو مادة صوتية يف الدليل ىو أدل ديمة باؼبقارنة مع ما وبيط بو من دالئل أخرى،
وأكد مفهوـ القيمة حضوره _كما يؤكد "أنور اؼبرتػ ػ ػػجي"_ يف ؾباالت بعيدة عن اللسانيات،
كما ىو الشأف عند "ليفي شًتاوس" يف دراستو لنظاـ القرابة.
وانطالدا من مفهوـ القيمة عند "دي سوسَت" انتقل إىل فررة أساسية أخرى من
أفراره ،كانت ؽبا إسهاماهتا يف تشريل علم السيميولوجيا ،وىي العالمة اللغوية ،فاللغة لدى
"دي سوسَت" عبارة عن "مستودع من العالمات والعالمة وحدة أساسية يف عملية التواصل
بُت أفراد ؾبتمع معُت ،وتضم جانبُت أساسيُت نبا الداؿ واؼبدلوؿ" 2.والشرل اآليت يبُت
العالمة ودورىا يف العملية التواصلية من منظور "دي سوسَت":
العالمة

فكرة
صور صوتية

i

i

c

(المتلقي)

c

التواصل

 =iفررة  =cصورة صوتية
( )1أنور اؼبرذبي،سيميائيات النص األديب،ص.10
( )2ينظر اؼبرجع نفسىو،ص10
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(باث)

إ ّف "دي سوسَت" يرى التّواصل ضربا من اغبدث االجتماعي اؼبالحظ يف فعل
الرالـ ،كما تقوـ نظريتو نتيجة لذلك على وجود شخصُت اثنُت على األدل (باث ومتلقي)،
والفررة ىنا "اؼبدلوؿ" ّأما الصورة الصوتية فهي "الداؿ" وكاف ىذا اؼبفهوـ وكاف ىذا اؼبفهوـ

أساسا دامت عليو البنية األلسنية.

كما ينبغي اإلشارة أ ّف "دي سوسَت" ويف مرحلة أوىل من أحباثو أثناء حديثو عن
الدليل اللساين ،داؿ بأنو هبمع بُت متصور ذىٍت وصورة أكوستيرية ،ويف مرحلة ثانية زبلى
عن ىذين اؼبصطلحُت اللذين ؽبما صدى نفسي كبَت ،وفضل االحتفاظ برلمة "دليل"
1

للداللة على اجملموع واستبدؿ اؼبتصور الذىٍت باؼبدلوؿ والصورة األكوستيرية بالداؿ.

تبٌت صبيع اللسانيُت والسيميولوجيُت الذين جاءوا بعد "دي سوسَت" مفهومو
ودد ّ
للدليل ،وأصبح ذا ديمة علمية كبَتة _كما تؤكد "دليلة مرسلي" وإف كاف ىناؾ من أدخل
عليو تعديال مثل "بارث" و "الكاف" ،اللذين أخذا برفض فررة وجود ارتباط ثابت بُت الداؿ
واؼبدلوؿ ،وددموا حجتهم على ذلك بروف "اإلشارات تعوـ ساحبة لتغري اؼبدلوالت إليها
لتنبثق معها ،وتصبح صبيعا دواال أخرى ثانوية متضاعفة لتجلب إليها مدلوالت مركبة2،ودد
انطلق ىذا التعديل من مفهوـ "دي سوسَت" الذي ركز على نظرة أراد من خالؽبا أف هبعل
أحباثو ذات علمية وموضوعية أكثر ،ليقوؿ أصحاب ىذا التعديل أنو من الصعب جدا إهباد
علمية هبذه الدرجة يف األحباث اللغوية واألدبية ،كما أف العالدة اعبامعة بُت الداؿ واؼبدلوؿ
عند "دي سوسَت" عالدة اصطالحية عرفية ،يقوؿ يف ىذا الشأف وبعبارة واضحة صروبة " إ ّف
الرابط الذي هبمع بُت الداؿ واؼبدلوؿ رابط اعتباطي ،أو بعبارة أخرى ،ودبا أننا نعٍت برلمة
"دليل" اجملموع الناتج عن اعبمع بُت الداؿ واؼبدلوؿ يبرننا أف نقوؿ بصورة أبسط :إ ّف الدليل

اللغوي اعتباطي".2ودد د ّدـ "دي سوسَت" أمثلة كثَتة توضح ىذا الرأي كاختالؼ اللغات،
( )1دليلة مرسلي ،مفاىيم أولية عن السيميولوجيا ،مدخل إىل السيميولوجيا(نص-صورة) ص13-12
( )2فرديناند دي سوسَت،ؿباضرات يف الفلسفة العامة،ص .112
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حيث قبد اؼبدلوؿ الواحد يعرب عنو بدواؿ عديدة يف لغات متميزة .فاالعتباطية السوسَتية إّمبا
ىي دائمة على العالدة بُت الداؿ واؼبدلوؿ ،وىذا ما يعاب يف ىذه الفررة ،فهذا "إميل
بنفينيست" يوافق على نظرية طبيعة العالمة اللغوية بأكملها ،لرنو يريد أف يقوي من عنصرىا
بشأف مسألة يعتقد أ ّف "دي سوسَت" خانتو الصالبة والتماسك يف معاعبتها ،وىي أف
االعتباط يقع بُت العالمة (داال ومدلوال) ،والشيء الذي تعنيو وليس بُت الداؿ واؼبدلوؿ".

1

ولرن مهما ديل عن مفهوـ اإلعتباطية عند "دي سوسَت" ،وما نتج عنو من انطالؽ
ديد اإلشارة ،فإنّو يقوـ كأخطر ما ددمتو السيميولوجيا ،حيث يتأسس عنو مبدأ القراءة
السيميولوجية للنص اليت تقوـ على إطالؽ اإلشارات كدواؿ حرة ،ال تقيدىا حدود اؼبعاين
اؼبعجمية ،ويصَت للنص فاعلية درائية إبداعية ،تعتمد على الطادة التخييلية لإلشارة يف بواعثها
مع بواعث ذىن اؼبتلقي ،ويصَت القارئ ىو صانع النص.

2

توجد كذلك أفرار كثَتة جدا جاء هبا "دي سوسَت" يف دراساتو اللغوية ،وتبنتها
الدراسات السيميولوجية فيما بعد خاصة مبدأ الثنائيات الذي داـ عليو الدرس اللغوي
اغبديث ،ونقلتو كل اؼبدارس النقدية اغبداثية.
لعل أىم ما يبيز اؼبشروع السيميولوجي عند "دي سوسَت" ىو تأكيده على البعد
و ّ
االجتماعي للدليل ،والذي كاف صروبا وجليا يف تأكيده على أف الدالئل تعرب عن أفرار،
وكذلك ما يبرن مالحظتو على أفراره السميولوجية تأكيده على دضية القصدية ،وإرادة
التواصل ،حيث ركز عليهما يف معاعبتو ؼبسألة الدليل أما البعد النفسي الذي كاف حاضرا يف
تعريفو للدليل ،فقد طبع أعمالو كلها ،وجعل "موناف" يعتربه رجال يبثل عصره ،وال ننسى
دضية النظاـ اليت جعلها ؿبور أحباثو اللغوية ،فهي أىم ميزة على اإلطالؽ ميزت مشروعو
السيميائي واليت تبناّىا كل من جاؤوا بعده.
( )1عصاـ خلف كامل ،اإلذباه السيميولوجي ونقد الشعر،ص.39
( )2عبد اهلل إبراىيم وآخروف ،معرفة اآلخر مدخل إىل اؼبناىج النقدية اغبديثة(النبوية-السيميائية-التفريك) ص.78
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يف األخَت ،يبرن القوؿ أ ّف مشروع "دي سوسَت" السيميولوجي إنػ ػ ػػّما ىو مستمد
من دراساتو اللغوية ،اليت كانت األساس يف بلورة أغلب اؼبفاىيم السيميولوجية وحىت
التفريرية وغَتىا من اؼبدارس اغبداثية األخرى ،فاللسانيات ىي اؼبنطق الوحيد ؽبذه اؼبدارس
اليت رأت يف النتائج اليت توصلت إليها ألسنية "دي سوسَت" األمل الذي ال بد من الوصوؿ
إليو.

39

المحاض ـ ـ ـ ـ ـرة السـ ـ ـ ـ ـ ـ ـادسة:
العالمة في فكر إمبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرت ـ ـ ـو إيكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـو
"أمربتو ايرو" (1932ـ _2016ـ) روائي ونادد وباحث يف القروف الوسطى أشهر
مؤلفاتو "اسم الوردة"" ،العالمة ربليل اؼبفهوـ وتارىبو"" ،السيميائية وفلسفة اللغة""،التأويل
بُت السيميائيات والتفريرية" ورواية"مقربة براغ" ،وعد "أمربتو إيرو" من أدطاب مؤسسي
"علم العالمات" أو السيميائية ،حيث كاف لو دورا مهما يف ترسيخها على نطاؽ واسع يف
الساحة النقدية واألدبية ،ودد استطاع إعادة صياغة ؾبموعة من اإلشراالت اػباصة بقضايا
تأويل النص األديب ،وددـ يف ىذا الشأف ؾبموعة من الدراسات اؼبتميزة .كاف كتابو" التأويل
والتأويل اؼبضاعف" دعامتو يف ذلك وزاده اؼبعرفة اعبديدة اليت جاءت هبا السيميائيات
1

وأشاعتها من خالؿ مباذجها الرادية.

ويف ؿباضرتنا ىذه سنركز على بعض أبواب وفصوؿ ثالثة كتب وىي":التأويل بُت
السيميائيات والتفريرية وىو يف األصل عبارة عن ؿباضرات كاف "إيرو" دد ألقاىا يف
جامعة "باؿ" سنة 1992ـ بالواليات اؼبتحدة األمريرية ،ودامت دار اؼبطبوعات اعبامعية
الفرنسية بنشره سنة 1996ـ.

2

ّأما الثاين فهو "السيميائية وفلسفة اللغة" ويضم طبسة أبواب .وىي على
الًتتيب(:العالمة واالستدالؿ) القاموس مقابل اؼبوسوعة ،االستعارة وتوليد الداللة ،الصيغة
الرمزية،عائلة السنن .وحاوؿ منادشة ىذه اؼبفاىيم من خالؿ استقراء البعد التارىبي والنظري
ؽبا كما خص النقاش واغبديث حوؿ السيميائيات اػبصوصية ،متمثلة بعلم العالمات مبتعدا
عن السيميائية التطبيقية ،وفلسفة اللغة يف نظره ال تقتصر على التأمل والدراسة من اؼبنظور
) (1أمربتو ايرو ،التأويل بُت السيميائيات والتفريرية ،ترصبة وتقدًن سعيد بنرراد ،اؼبركز الثقايف العريب،الدار البيضاء،العرب2004
،ص.09
()2ينظر اؼبرجع نفسو ص.11
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الصوري ومنطق اللغات وعلم الداللة والنحو والتداولية فحسب،بل يتعدى ذلك يف فهم
وإدراؾ أنظمة العالمات السيميائية ،فتأويل العالمة ليس بالبساطة اليت يبرن أف نتصورىا،
ودراءة العالمات تتودف على رؤية الفرد للروف احمليط بو وعلى ذبربتو اغبياتية ودرايتو،
1

فالعالمات رىينة السياؽ واؼبقاـ الذي أدرجت فيو.

ّأما الرتاب الثالث فهو موسوـ ب"العالمة ربليل اؼبفهوـ وتارىبو" ترصبة "سعيد
يهتم بالبحث يف الًتاث السلوكي
بنرراد" ومراجعة لػ"سعيد الغامبي" ،أصدر سنة  ،1973و ّ
والذىٍت الذي خلقو اإلنساف عن األسس الفلسفية اليت ربدد كنية العالمة ،باعتبارىا الرنية

وضم الرتاب طبسة فصوؿ السَتورة السيميائية ،تضييق
األساس يف سَتورة السميوزيس ّ
العالمات ،اؼبقاربة البنيوية ،أمباط اإلنتاج السيميائي والقضايا الفلسفية للعالمة.
.1العالمة والتأويل(:التأويل بين السيميائية والتفكيكية)
يرى"إيرو" أف "كل عالمة ربيل إىل عالمة أخرى" وفق مبدأ اؼبتصل الذي وبرم
الروف اإلنساين ،وانطالدا من تعريف "بَتس" للعالمة .إف العالمة شيء تفيد معرفتو معرفة
شيء آخر ،يرى "إيرو" أف اؼبعرفة اؼبضافة(باؼبعٌت البَتسي) تدؿ على االنتقاؿ من مؤوؿ إىل
آخر يرسب العالمة ربديدات أكثر اتساعا سواء كاف ذلك على مستوى التقرير أو على
2 

مستوى اإلوباء .

وتتقاطع أفرار "إيرو" مع الفرر "البَتسي" وخاصة يف مسألة "السيميوزيس" ،واليت
تعٍت يف أبسط تعاريفها "السَتورة اليت يشتغل دبوجبها شيء ما باعتباره عالمة" أي كما سبق
وأشرنا،دالالت متناسلة وغَت منتهية وبركها اشتغاؿ عناصر ثالثة ىي "اؼبمثل" و"اؼبوضوع"

( )1ينظر:أمربتو إيرو ،السيميائية وفلسفة اللغة ،ترصبة أضبد الصمعي ،اؼبنظمة العربية للًتصبة ط،1بَتوت لبناف 2005،ص.29
التقرير:تعبَت (عالدة) مضموف ويرمز ؽبا بت ع ـ .
اإلوباء(:تعبَت عالدة مضموف) عالدة_مضموف ويرمز ؽبا ب(ت ع ـ) ع ـ.
) (2إيرو ،التأويل بُت السيميائيات والتفريرية ص.120
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و"اؼبؤوؿ" ،إال أ ّف "إيرو" دد ربط سيميوزيس دبصطلح اؽبرمسية *،واػباصية الرئيسية للمتاىة
اؽبرمسية ىي ددرهتا على االنتقاؿ من مدلوؿ إىل آخر ،والسيميوزيس اؽبرمسية كما أشار
"إيرو" تبحث يف كل نص عن امتالؾ اؼبدلوؿ ال غيابو ،وإ ّف مدلوؿ نص ما يف نظره دضية
1

سر يستعصي على اإلدراؾ.
ال أنبية ؽبا كما أف اؼبدلوؿ النهائي ّ

وتوصل "إيرو" إىل أف السيميوزيس اؽبرمسية ربيل إىل السيميوزيس الالمتناىية كما
ّ
صاغها "بَتس" ،وخاصة حينما يتحدث عن اؼبتاىة التأويلية الالمتناىية  ،فالسَتورة التأويلية
تنتهي يف مرحلة إىل إنتاج معرفة خاصة دبضموف "اؼبمثل" أردى من تلك اليت شرلت نقطة

انطالؽ ىاتو السَتورة ومن خالؿ رؤيتو الفلسفية يتحدث "إيرو" عن مصدر اؼبعرفة
فبقوؿ"العالمة ربتوي أو تشَت إىل ؾبمل مروناهتا األكثر إيغاال يف القدـ ،إال أ ّف معرفة ىذه
اؼبرونات ىي ؾبرد احتماؿ سيميوزيسي ال يبرن أف يتحقق إال ضمن سياؽ ؿبدد أو من
زاوية بعينها ،فالسيميوزيس ال متناىية يف اؼبطلق ،إال أف غاياتنا اؼبعرفية تقوـ بتأطَت وتنظيم
وترثيف ىذه السلسلة غَت احملدودة من اإلمرانات ،فمع السَتورة السيميوزيسية ينصب
2

اىتمامنا على معرفة ما ىو أساس داخل كوف خطايب ؿبدد".
 .2العالمة واإلستدالل( السيميائية وفلسفة اللغة)

استهل "إيرو" حديثة يف الباب األوؿ من الرتاب بعنواف":موت العالمة" فقد شهد
القرف اؼباضي أف السيميائية دد فرضت وجودىا باعتبارىا اختصاص من االختصاصات ،لرن
3

سرعاف ما بدأ يلوح يف األفق أزمة تنذر دبوت العالمات.

وانتقد "إيرو" ؿباوالت "لومبار" و"بَتس" ،و"يلمسيلف" وكل النقاشات اليت أتت
على شرل تلميحات اؼبتناثرة ذات طابع أمشل ،ومل يسلم"لوؾ" و "سوسَت" من انتقادات
* نسبة إىل ىرمس،وىو الو اغريقي متعدد الوظائف ،ويرمز إىل اؼبعرفة الرلية والتأويل الشامل.
( )1إيرو ،التأويل بُت السيميائيات والتفريرية،ص.119
) (2ينظر ،اؼبرجع نفسو ص.121
( )3اؼبرجع نفسو،ص42
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تقر أ ّف "دي سوسَت" ىو األوؿ من وضع األساس ؽبذا
"إيرو" بالرغم من شهادات كثَتة ّ
العلم ،ويعزو السبب يف ذلك من منظور "إيرو" أف نظرية العالمة مل ربظ باىتماـ داخل
النقاشات الفلسفية؛ أي حُت يطلع الباحث على ؿباوالت السيميائيُت اؼبعاصرين هبدىم دد
غيبوا األسس الفلسفية 1.ويتحدث "إيرو" عن استعماؿ مفهوـ العالمة نظرا إلصرار
االستعماؿ اليومي للغة وذلك يف ظل اإلخفادات اليت شهدهتا ،ومن عالمات اإلصرار:
 .1استدالالت طبيعية:
ما يبدو فبيزا ؽبذا الصنف األوؿ من العالمات ىو عالدة "القياـ اؼبقاـ" اليت تًتكز على
آلية االستدالؿ ،إذا كاف لوف الشفق يف السماء أضبر ،فهناؾ أمل أف يروف طقس الغد
أصبل 2.ويسجل حضور ىذه العالمة كذلك يف األغراض الطبية أو معامل اعبريبة ،إذف العالمة
ربمل داللة أو إحالة إىل شيء دد يروف ظاىرا ،ودد ىبتفي جزء منو ،فتأيت العالمة لًتشدنا
للوصوؿ إليو.
• معادالت اعتباطية:
يرى "إيرو" أ ّف اللغة العادية ربدد صنفا آخر من العالمة ،ويضرب أمثلة كثَتة:
فإهنا توحي حبركات
اإلشارة بالتحية والقصد منها الرغبة يف التواصل ،كذلك عبارة (ّ )Sign
معرب عنها بلغة اإلشارات وال توحي بالتعابَت اللغوية 3،وما يبيز يف ىذه العالمات ّأهنا
البرمّ ،

دامت على عالدة اعتباطية نتيجة التواطؤ االجتماعي أو ما يعرؼ بػ"السنن" عند إيرو"،
ويتفق عليها اعبميع وىذا ما يسميو "إيرو" الترافؤ أو التساوي يف معرفة داللة العالمة

اؼبسننة اجتماعيا.
• رسوم بيانية:
( )1ينظر ،اؼبصدر السابق ،ص45
( )2ينظر :إيرو ،السيميائية وفلسفة اللغة،ص47:
( )3ينظر :اؼبصدر نفسو،ص49:
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هبعل "إيرو" الرسوـ البيانية اعتباطية كذلك مثل الصنف الثاينّ ،إال أهنا زبضع للتنويع
يف التعبَتات اليت من نشأهتا أف ربدث تغيَتا يف اؼبضموف عرس عالمات االعتباطية ،فمثال
كلمة "امرأة" لو كتبناىا باللوف األضبر أو نطقناىا بلهجة ؿبلية فإ ّف االختالؼ يف التعبَت ال
يغَت يف فهم اؼبضموفّ ،أما إذا تعلق األمر بالرسم البياين فإ ّف أي تغيَت أو تعديل يغَت
ّ
1
اؼبضموف مثل اػبرائط الطبوغرافية ،لذا يصنّفها "إيرو" على ّأهنا "أيقونة".
• رسوم:
الرسم عند "إيرو" عالمة ناذبة عن نسخ األشياء بطريقة بصرية كرسم اغبيواف للتعبَت
ّ

عن مضموف يشَت إليو ،وزبتلف ىذه العالمات عن الصنف الثالث ،ىو أ ّف الرسم البياين
أكثر تلقائية (مباشر يصور أشياء ملموسة كما أنّو يتبع دواعد دديقة يف اإلنتاج).

2

• شعارات:
معربة يف تصور "إيرو" ألهنّا تدؿ على شيء ما ،فاؼبنجل ىو شعار
ىي عالمات ّ
الشيوعية ،والصليب اؼبسيحية ،واؽبالؿ ىو شعار اإلسالـ ،فهذه الرسوـ أيقونية مثل الصنف
الثالث ألهنا تعتمد على الرؤية البصرية لرنها زبتلف من حيث طرؽ التعبَت ،فالرسم البياين
معُت من اؼبدلوالت
ىبضع لالستعماؿ وفق دواعدّ ،أما الشعارات كعالمات فتخيل على ؾباؿ ّ

غَت ؿبددة.

3

• أىداف:
وموجها يف نفس الودت حسب رأي "إيرو" ،وىذا
يبرن أف نعترب العالمة ىدفا ّ
يوجو الشيء كبو اؽبدؼ
الصنف من العالمات مل يعد يقوـ مقاـ شيء آخر فحسب ،بل ّ

( )1ينظر :أمربتو إيرو ،السيميائية وفلسفة اللغة،ص47:
( )2ينظر :اؼبصدر نفسو،ص50:
( )3ينظر :اؼبصدر نفسو،ص51:
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اؼبالح
الذي سيروف عليو حىت وبقق اؽبدؼ من وجوده ،وهبذا اؼبعٌت تصبح قبمة بالنسبة إىل ّ
عالمة ىدؼ/موجو.

1

• المفهوم والماصدق :من خالؿ ثنائية اؼبفهوـ واؼباصدؽ يطرح "إيرو" صبلة من األسئلة:
ىل العالمة ىي اغبدث اؼبلموس أـ الصورة اجملردة؟ ىل ىي اإلقباز الصويت ؿ(ؽ ط ط ) أـ
األمبوذج اؼبعجمي ( ؽ ط) ،أي أىي شيء يبثل يف النصف( اؼبفهوـ) أـ أنو شيء يصدؽ
على األشياء يف الروف (اؼباصدؽ) .أين يتم إنتاج الداللة أعلى مستوى اؼبفاىيم أـ على
مستوى اؼباصدؽ  ،إذف ال داع(للمفهوـ) ماداـ (اؼباصدؽ) حاضر  .وىنا تربز مسألة موت
2

العالمة" اليت أعلن عنها""إيرو" وىذه اؼبسألة تطرح مشرلة كيفية اشتغاؿ عمليات الداللة.
• الحلول المتملصة:

أشار "إيرو" إىل أ ّف البعض يؤكد أف لفظ العالمة يتناسب مع حد لغوي متفق عليو
 ،أما الظواىر اليت ال يبرن أف زبضع لنظاـ اؼبقوالت للغوية ال يبرن أف تعوض العالمات،
ألهنا ليست عالمات ،إمبا ىي أعراض ومقدمات الستدالالت ؿبتملة تدرس من دبل علم
3
تبٌت "إيرو" طرح "بَتس" إىل حد ما نظرا لرونو
آخر دد يروف أمشل من اللسانيات .ودد ّ

مالئما .ألف العالمة يف نظر بَتس ربيل على شيء يوجد خارجها.
•السيرورة السيميائية( العالمة تحليل المفهوم وتاريخو):

تستخدـ العالمة من اجل دوؿ شيء ما ،أو اإلشارة إىل شيء ما ،وبالتايل فهي جزء
من سَتورة تواصلية يف نظر "إيرو" ،وتستحضر خطاطات التواصل اليت بلورىا مهندسو
اإلتصاالت حينما حددوا الشروط األساسية لتبليغ اؼبعلومات:
مصدر _ باث _ قناة _ إرسالية _مرسل إليو
( )1ينظر :اؼبصدر السابق،ص51:
( )2إيرو ،التأويل بُت السيميائيات والتفريرية ،ص.54
( )3ينظر:اؼبصدر نفسو،ص55:
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إف العالمة وفق اؼبخطط الذي تبناه "إيرو" تعادؿ اإلرسالية لرن اؼبخطط ال هبيب
عن دضايا من نوع ىل تشرل اإلرسالية البث الصويت ذاتو أـ مدلوؿ ىذا البحث؟
يلح "إيرو" على توفر السنن اؼبشًتؾ بُت الباث واؼبتلقي ،وىي ؾبموعة من القواعد اليت
_ ّ
سبرننا من إعطاء معٌت للعالمة ،والسنن كما يرى "أمربتو" يرسي داعدة تسند إىل عرؼ
واألخَت ليس مرادفا لإلعتباطية .والسنن موجودة حىت وإف كاف وجوده غَت ؿبدد اؼبعامل أو
غَت تاـ(إذا كاف يربط ؾبموعة من الدواؿ فقط مع أجزاء من اؼبضامُت عامال ودابلة للتجزئة)
أو عرضيا( إذا كاف باإلمراف استبدالو بسرعة بسنن أخرى أو متنادضا (إذا كاف يعد جزءا
من نسق فرعي يبنح لداؿ ما مدلوال يفنده مدلوؿ آخر مصدره سنن آخر من نفس النسق
الفرعي).
_ال ينجح اإلبالغ أو يصعب يف حاؿ ضعف السنن اػباصة هبذه العالمات.
_ السَتورة اإلبالغية اليت تستند إىل سنن وخالية من كل داللة ،ستروف ؾبرد مثَت_ استجابة
ألف اؼبثَت ال يعوض شيئا آخر.واؼببشرات ليست كافية ؼبنح العالمة أبسط تعاريفها ،فمثال
الضوء الذي هبرب على إغماض العينُت ـبتلف عن أمر هبرب على إغماضها ففي اغبالة األوىل
تغمض العُت دوف تفرَت أما يف الثانية يفهم األمر أوال أي أف يفك التسنُت (سَتورة
سيميائية) وبعد ذلك يقرر عصياف األمر أو طاعتو.
إ ّف العالمة يف فرر "إمربتو إيرو" تقوـ بدور الوسيط بُت اإلنساف وعاؼبو اػبارجي ،أو
عرب ىي األداة اليت من خالؽبا تأنسن اإلنساف وانفلت من ربقة الطبيعة ليلج عامل
كما ّ
الثقافة الرحب الذي يسميو طادات تعبَتية ىائلة ،ودد ذباوز "إيرو" تصورات "دي
سوسَت" ،فطرحو كاف مشوليا وعميقا ،والسيميائية ليست نظرية وحسب ،وإّمبا ىي فبارسة
دائمة اليت ال ذبد تعبَتىا ّإال يف "السيميوزيس".

46

المحاضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة السـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــابعة:
سيمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــياء الشعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـر:
كثَتا ما يسأؿ الطلبة":كيف نقرأ النّص دراءة سيميائية؟" أو "كيف كبلل النّص
ربليال سيميائيا؟".
دبل أف قبيب عن السؤاؿ علينا أف ننتبو إىل إشرالية طرحها النقد النصاين يف عملية اؼبقاربة،
وىي انعداـ اؼبشاركة التواصلية الفعالة بُت النص والقارئ (اؼبتلقي) ،فالفهم اغبقيقي للعمل
األديب _كما أشارت نظرية القراءة والتلقي _ يتودف على التمودع اغبقيقي للمتلقي يف
مرانو ،باعتبار أف للعمل األديب يف النص _كما ذكر "أيزر"_ دطباف األوؿ فٍت الذي يرمن
يف النص من خالؿ البناء اللغوي وما وبملو من دالالت بغية إيصاؽبا للقارئ حبموالت معرفية
وإيدولوجية ،والثاين "صبايل" ،ويرمن يف عملية القراءة اليت زبرج النص من حالتو اجملردة إىل
حالتو اؼبلموسة ،فيتحقق النص بصريا وذىنيا عرب استيعابو وفهمو وتأويلو 1،ويقوـ التأويل
بدور مهم يف استخالص صورة اؼبعٌت اؼبتخيل عرب سرب أغوار النص واسترناه داللتو ،والبحث
عن اؼبعاين اػبفية والواضحة عرب ملئ البياضات والفراغات للحصوؿ على مقصود النص
2

وتأويلو انطالدا من ذبربة القارئ اػبيالية والوادعية".

وعملية القراءة تتودف على مراعاة القارئ طبيعة النصوص ،فالنصوص األدبية القديبة
تعود
أو الرالسيرية زبتلف عما يبدعو األدباء والرتّاب يف عصرنا اغبايل ،فالقارئ الذي ّ

على دراءة الروايات الرالسيرية سيعجز عن دراءة الروايات اغبديثة والعرس صحيح ،فعلى
القارئ أف يروف مسلحا بالقواعد واألطر واآلليات حىت يستجيب النص ؼبعايَته الفنية

واعبمالية.
( )1فولفغانغ أيزر ،فعل القراءة ،ترصبة صبيد غبميداين وجياليل الردية ،مرتبة اؼبناىل ،فاس_اؼبغرب،1995،ص12:
( )2ينظر :رضا عمر ،ؿبمد خاداين ،آلية مقاربة اػبطاب الشعري اغبديث وإشراليتو ،ؾبلة دراسات يف اللغة العربية
وآداهبا،2010،ص75:
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لعل اإلجابة
ولرن ىل التمودع اغبقيقي لوحده داخل النص كاؼ لتحليلو سيميائيا؟ ّ
قبدىا عند النقاد الذين خاضوا مغامرة السيميائية أمثاؿ "عبد اؼبالك مرتاض"" ،ؿبمد
مفتاح"و"عبد القادر فيدوح" ،فاألوؿ يرى أنو بإمراف أف يتحلل القارئ من التمودع
معُت اإلحاطة بو
لالنتشار خارج فضاء النص من أجل إشباعو بالتحليل ،ألنّو ال يبرن ؼبنهج ّ
لذلك ال ب ّد من تركيب منهجي دوف الودوع يف التلفيقية ،فال البنيوية وال األسلوبية وال
1

السيميائية وحدىا دادرة بأدواهتا التقنية وإجراءاهتا اؼبنهجية على اإلحاطة بالنص.

ّأما "ؿبمد مفتاح" فقد أدرؾ أ ّف أية مدرسة مل توفق إىل اآلف يف صياغة نظرة شاملة،

وإّمبا كل ما قبده ىو بعض اؼببادئ اعبزئية والنسبية اليت أضاءت جوانب وبقيت أخرى
مظلمة.

2

وحىت النادد "عبد القادر فيدوح" مل يتقيد ىو اآلخر دبفهومات إجرائية ؿبددة أو
بأدوات ؿبددة ؼبدرسة معينة ،فاؼبغامرة السيميائية يف ؿباورهتا فك رموز اػبطاب _يف رأيو_
ىي طموح إىل ىدـ اعبدارية اؼبعيارية الثابتة ،ونفي التوثيقية والنزوع إىل تفريك النص
وتشروبو وفق أدوات إجرائية تستند إىل رصيد معريف وخربات درائية متنوعة.

3

نفهم من النصوص السابقة أ ّف النص ىو الذي وبتّم الرجوع إىل خارجو أو إىل االنتشار كما
أشار "مرتاض" ،أل ّف االنطالدة تروف من النص وليس من مفهومات مسبقة.
كما أ ّف القراءة الصحيحة تتطلب استنتاجا صحيحا من القارئ ؼبعاين النصوص،
وىذا االستنتاج ال يأيت إال بفحص دديق للرلمات اليت تتروف منها وفحص كافة البٌت
فيها.

( )1ينظر :عبد اؼبالك مرتاض ،التحليل السيميائي للخطاب الشعري ،دار الرتاب الغريب ،اعبزائر،2001،ص10:
( )2ينظر :ؿبمد مفتاح ،ربليل اػبطاب الشعري ،اؼبركز الثقايف العريب ،الدار البيضاء(،ط،1992،)3ص7:
( )3ينظر :عبد القادر فيدوح ،ضمَت الشعر اعبزائري والتساؤؿ التأويلي ،مقاربة سيميائية لنص دصيدة ،ؾبلة اغبداثة ،العدد الثاين ،جامعة
وىراف،1993،ص55:
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 .2آليات التحليل السيميائي للنص الشعري:
النصاين هبعل
إ ّف إدداـ القارئ على مقاربة أو ربليل نص شعري يف ضوء ىذا اؼبنهج ّ
القارئ يترئ على ذبارب سابقيو ،وأدصد ىنا ذبارب الذين خاضوا مغامرة السيميائية يف
ربليل النص الشعري سواء كانت ىذه التجارب غربية أو عربية ،وأ ّوؿ شيء يأخذه يف
اغبسباف ىو أنّو أماـ بنية عضوية ،أي ستنصب اىتماماتو بداخليات النص ،وسَتكز على
البنية السطحية والبنية العميقة ،والنظاـ والعالدات ،وأف يتجاوز يف دراستو اعبملة من حيث
تروينها وإنتاجها ،ويركز على بناء اػبطابات والنصوص وإنتاجها.

1

فالقارئ أماـ نص بنيتو السطحية والعميقة وىي ؿبرمة الًتكيب ،واألمر يتطلب كما
يرى "ؿبمد عزاـ" أف يقرأ باطن النص مثلما ظاىره ،وذلك كي يتمرن من زبيلو ومن مثّ
تفسَته تفسَتا سيميولوجيا إبداعيا ،وىي مهارة يرتسبها القارئ اؼبوىوب بعد مراف
طويل2.وعلى القارئ أف يركز على عنصر اللغة بالدرجة األوىل ،فهي مبوذج للسيمولوجيا إذ
ىي اليت سبدنا باؼبعاين واؼبدلوالت" ،فاللغة مروف للسيميولوجيا إذ مستحيل بناؤىا ما مل ترن
اللغة عنصرا بنائيا فيها".

3

إ ّف التفريك والًتكيب آليتاف تفرضهما اللغة الشعرية على القارئ ألنو أماـ وسائط

فنية كما يقوؿ "حنوف مبارؾ" 4،وىذه الوسائط ربمل خصائص متضافرة وفبتزجة ،فال تتبُت
خصيصة من سواىا إال بعد جهد تفريري تركييب خاص .وبإمراننا أف نرصد بعض اآلليات
اإلجرائية من خالؿ مقاربات نقدية خاض أصحاهبا التجربة السيميائية:
_ تقسيم النص إىل وحدات معنوية درائية دالة (دد تروف الوحدة فيها كلمة ،أو عبارة أو
عنوانا أو عدة صبل) ،مث تنادش كل وحدة درائية على حدة ،ال ظهار ما فيها من تضاد
( )1ينظر :عصاـ خلف كامل ،اإلذباه السيميولوجي ونقد الشعر،ص43:
( )2ؿبمد عزاـ ،النقد والداللة كبو ربليل سيميائي لألدب ،وزارة الثقافة ،دمشق ،سوريا،1996،ص41:
( )3ينظر :عصاـ حلف كامل ،اإلذباه السيميولوجي ونقد الشعر ،ص50:
( )4حنوف مبارؾ،دروس يف السيميائيات،ص75:
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وتناص وتررار ،وىذه الطريقة يف ربليل النص الشعري اتفق عليها كل من "بارت"
و"غريباس" 1،ودد فرضها العديد من النقاد السيميائيُت من خالؿ مقاربتهم للنص الشعري
نذكر منهم النادد "ؿبمد عزاـ" الذي ركز على مستويات ومرونات اػبطاب الشعري اؼبتمثلة
يف:
المستوى الصوتي

المستوى المعجمي

المستوى التركيبي

المستوى المعنوي

نص "برر بن
وىذه الطريقة اعتمدىا كذلك "عبد القادر فيدوح" حينما راح يقطع ّ
ضبّاد التيهريت" ،وؿباولة منو يف مقاربة نص ددًن يف ضوء أساليب وأدوات حديثة ،وىي ؿباولة

أيضا ؼبقاربة تصب يف دالب القراءة التأويلية ،وحبث يف كل مقطع عن العالدة بُت الشاعر
ونفسو ،والشاعر واآلخر أو بُت القاصد واؼبقصود وما هبمعهما من درائن يستخلصها من

اؼبقطع ،مث يدرس الًتاكيب النحوية والبالغية ،كتقابل اعبمل واأللفاظ وتشاكلها وبنية التشابو
2

(االستعارة) ،إىل أف يصل إىل اإليقاع بنوعيو الداخلي واػبارجي وبعده اعبمايل والداليل.

_ التحليل انطالدا من الشرل :أغلب مالمح ىذه الطريقة موجودة يف "سيميولوجيا الداللة"
كما ح ّددىا "روالف بارت" ،وتركز على الشرل أكثر ما تركز على اؼبضموف ،وفيها يعمد
الشاعر إىل نقد اعبملة (الًتكيب النحوي والبالغي وعالج اؼبواد الصوتية (اإليقاع والوزف
والقافية).
وتظهر ىذه الطريقة عند "ؿبمد سرغيٍت" الذي اعتمد "النظرية البارتية" كما استعاف
بػ ػ ػػ"عناصر سيميولوجيا مولينو" ،فاستقامت ؿباور الدراسة على مستويات ثالثة:
المستوى الشعري

-

المستوى الحسي

_

المستوى المحايد

( )1ينظر :عصاـ خلف كامل ،االذباه السيميولوجي ونقد الشعر،ص134:
( )2عبد القادر فيدوح ،ضمَت الشعر اعبزائري والتساؤؿ التأويلي ،مقاربة سيميائية لنص ددًن،ص 57:إىل 73
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وذبربة أخرى متميزة داـ هبا الباحث "ـبتار حبّار" ؼبقاربة نص شعري صويف ،وىي زبتلف عن

التجارب السابقة ،إذ وباوؿ الباحث فيها استحضار من الًتاث ما يوافق النظرية اغبديثة،
ويقع اختياره على "عبد القاىر اعبرجاين" وكتابيو "الدالئل" و"األسرار" ،فيجده يف ربليالتو

غالبا ما يركز على مستويُت :كبوي تركييب،دد تروف العالدة اإلسنادية فيو بُت العالمات
عالدة تآلفية ،ودد تروف عالدة زبالفية ومستوى معجمي دد تروف العالدة النسقية فيو عالدة
تآلفية ،ودد تروف عالدة زبالفية ،فإذا كانت العالدة يف اؼبستويُت النحوي واؼبعجمي أو يف
أحدنبا عالدة تآلفية كانت العالمات عندئذ تقوـ غالبا بوظيفة حقيقية وتواصلية ،وإذا كانت
تلك العالدة زبالفية ،كانت العالمات عندئذ تقوـ غالبا بوظيفة ؾبازية ،وحينئذ ال ينبغي
للقارئ أف يقف عند حدود اؼبفهومات السطحية ،بل عليو أف يغوص يف اؼبفهوـ العميق
للنص الذي منو تنسج الوحدة العضوية ،وأشار الباحث أ ّف صاحب الدالئل اكتفى دبستويُت
يف حُت أضاؼ "مايرل ريفاتَت" إىل اؼبستويُت السابقُت مستوى ثالثا ىو اؼبستوى
اإليقاعي.

1

خالصة القوؿ إ ّف أوىل خطوات التحليل النص الشعري سيميائيا ىي التمودع اغبقيقي
للقارئ (النادد) يف مرانو اغبقيقي ،ودد يتحتم عليو يف بعض األحياف التحلّل واالنتشار
خارج النص من أجل إشباعو بالتحليل،وإ ّف معظم اآلليات اإلجرائية والتطبيقية اليت يعمدىا
السيميائيوف أمثاؿ "بارث" و"مولينو"
النادد يف التحليل ال زبرج عن اإلطار الذي وضعو ّ
و"غريباس" و"مايرل ريفاتَت".

( )1ينظر :ـبتار حبار ،سيميائية اػبطاب الشعري عند الصوفية ،ؾبلة اغبداثة ،العدد الثاين ،كلية اللغة واألدب العريب ،جامعة أضبد بن بلة
(1السانيا سابقا) ،وىراف،1993 ،ص43:
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المحاض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة الثامن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة:
سي ـ ـ ـ ـ ـ ـمياء الرواي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
هتتم سيمياء السرد بالبحث يف احملتوى انطالدا من العالدة السردية للعالمة اللسانية
اؼبشرلة من داؿ (تعبَت) ومدلوؿ ؿبتوى ،وينصب اىتماـ النقاد السيميائيُت على احملتوى،
من أجل اإلمساؾ باؼبعٌت أو الداللة وال يولوف اىتماما باؼبظاىر األخرى للنص ،يف اؼبقابل
قبد السرديُت يركزوف على التعبَت أو اػبطاب الذي من خاللو يتحقق احملتوى ،و احملتوى ىو
البيت القصيد للنادد السيميائي الذي ينطلق من كوف اؼبعٌت ال يستنبط من سطح النص وإّمبا
استنادا إىل اؼبسار التوليدي للنظرية السيميائية ،ويف ىذه احملاضرة سنركز على اؼبسار السردي
وتنظيم احملتوى معتمدين يف ذلك على النظرية السيميائية اليت رظبها "غريباس" ،مع إظهار
أنبية الزماف واؼبراف يف رسم وتوجيو مسار النص.
 1.1ألخرداس غريماس:
مؤسس السيميائيات البنيوية انطػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػالدا من تصورات
روسي لتواين األصلّ ،
وأفرار ومبادئ "دي سوسَت ،عمل على استثمار أفراره وجهوده يف نظريات وأعماؿ
سابقيو ،كػ ػ ػ "فالديبَت بروب" ،و "ليفي شًتاوس" ،و"روماف جاكبسوف"،
و"تيسنَت"( ،)Tesniereو"سوريو").(Souriau
استثماره في اللسانيات "علم اللغة":
أوىل "غريباس" اىتماما كبَتا باللسانيات ،فدعى إىل العمل واالستفادة باؼببادئ
واألفرار اليت ناد هبا "دي سوسَت" ،كما أكد على ضروريتها أل ّف العامل يف نظره شبرة من
العالدات ،أو بناء ألشراؿ ذات معٌت.
وينطلق "غريباس" من ثنائيات "دي سوسَت" ،وخاصة "الداؿ واؼبدلوؿ" والعالدة
بينهما "ىي عالدة اعتباطية" ،أي ال وجود لعالدة طبيعية بينهما وال يبرن تربيرىا منطقيا
وعقليا ،وبفضل ىذه العالدة مت ربديد اؼبوضوع الرئيس للسيميائية ،فالسيميائية كشق
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واسترشاؼ دائمُت ،أهنا ال ربدد اؼبعٌت ،ألف اؼبعٌت ال موطن لو ،بل تقتفي آثار السَتورة
اؼبنتجة لو ألنّو ليس كيانا جاىزا بل ىبضع يف وجوده وربققو جملموعة من الشروط حرصت
السيميائية على ربديد بعضها.

1

استثماره في أعمال "فالديمير بروب":
دأب "بروب" من خالؿ مؤلفو "مورفولوجيا القصة" إىل الرشف عن خصائص
القصة ،وعمل على إظهار القوانُت اليت تتحرم فيها ،وأنبل اعبانب التارىبي ؽبا الذي يركز
على جذورىا التارىبية ،وراح يركز على مستوى آخر ،وىو مستوى الوظائف ،ورّكز يف دراستو
على التمظهر السطحي ،ألنو يف رأيو ىو الوحيد القابل للتصنيف والنمذجة على الرغم من
تنوع اؼبنت وتعدده ،وال يبرن فهم أنبية و ديمة سيميولوجيا "غريباس" إّال من خالؿ فهمنا
لرتاب مورفولوجيا اػبرافية ل ػ ػػ"فالدمَت بروب".

2

أخذه من "كلود ليفي شتراوس":
حاوؿ "ليفي شًتاوس" إعادة صياغة تصورات اؼبنهج الربويب ،واىتم دبضامُت اغبراية
اليت جعلها "بروب" ثانوية ،فهي عند "شًتاوس" العمود الفقري للحراية ،وأساس تلوينها
الثقايف ،فالعناصر اؼبتحولة "الشخصيات" ىي اليت ربدد القيمة للحراية.
تأثـره ب ـ ـ "جاكبسون":
إ ّف تأثر "غريباس" ب ػ ػ ػ ػ ػ ػ "جاكبسوف" بُت القسمات يف أعمالو ،إذ قبده دد استلهم
تقر بوجود تابل بُت عالديتُت :عالدة التنادض وعالدة
ثنائية العملية اإلجرائية ،وىذه الثنائية ّ

التضاد (عالدة اغبضور والغياب) ،وتقوـ ىذه الثنائية على مسلمة البستمولوجية ىي أف

اؼبوجودات تتألف من اثنُت.

( )1روالف بارث ،مبادئ يف علم الداللة ،ترصبة شرري البرري ،منشورات عيوف اؼبقاالف ،الدار البيضاء ،اؼبغرب،ص07:
( )2ينظر :سعيد بنرراد ،السيميائيات السردية،ص18:
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استفادتو من "تسنير" و "سوريو":
لوسيان تيسنير :لغوي فرنسي ،صاحب النظرية النحوية البنائية للجملة ،ذىب "تيسنَت" إىل
أ ّف الفعل ( )Verbeىو القطب الرحى الذي تدور حولو اعبملة فهو العنصر األساس
فيها.وبالتايل ىو اؼبنظم للعالدات العاملية ،وميّز نوعُت منو  :األول أفعاؿ اغبدث (الوظيفة)
والثاين اغبالة (الصفات) ،فالعامل ىو ذاتو تركيبيا الفاعل ،وهبذه الرؤية يقسم "تيسنَت"

اؼبلفوظ على كبو تقسيمو للجملة إىل ثالث مرونات الفعل ،الفاعل،و اؼبفعوؿ بو
( ،)S.V.Cوش ّرل ىذا التصور خلفية أساسية بٌت عليها غريباس نظريتو العاملية.

1

سوري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو :فيلسوؼ فرنسي ،واضع تصنيف منظومة الفنوف اعبميلة (العمارة اؼبوسيقى،
الرسم  ،النحت ،والشعر والردص).استثمر يف اؼبنهج الربويب ،وحاوؿ تطبيق الوظائف يف
النصوص اؼبسرحية أو األدوار اليت تقدمها الشخصيات ،وانتهى إىل ستة وظائف ،موزعة
أزواجا ،وظبّاىا الوظائف الدرامية( :يف كتابو  200ألف مودف درامي).

2

البطل /البطل المضاد

الموضوع/المساعد
المرسل /المرسل إليو
وانطالدا من ىذه التصورات صاغ "غريباس" النموذج العاملي ،حيث استطاع أف ىبتزف
الوظائف اليت حددىا "بروب" إىل ستة عوامل ،وادًتح تصورا دوامو ستة فواعل تصلح حسب
تصوره لرل أشراؿ السرد ،وتًتابط ىذه الفواعل حسب "غريباس" وفق ثالث عالدات:
عالقة الرغبة :ذبمع بُت من يرغب "الذات" ،وماىو مرغوب فيو "اؼبوضوع" ،ويهيمن على
ىذا اؼبوضوع صيغة اإلرادة.

( )1بادي ؿبمد ،سيميائيات مدرسة باريس ،ؾبلة عامل الفرر ،العدد  ،3اجمللة  35يناير/مارس،2007،ص299:
( )2عبد اجمليد العابد ،مباحث يف السيميائيات ،دار القروين للطباعة ،الدار البيضاء ،اؼبغرب(،ط،2008،)1ص39:
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عالقة الصراع :تروف بُت اؼبساعد (مساعد الذات) ،واؼبعارض أو اؼبعيق (الذات) ،يهيمن
صيغة القدرة.
عالقة التواصل :ذبمع بُت موجو للذات "اؼبرسل" ،واؼبوجو إليو ،حيث وباوؿ اؼبرسل إدناع
العامل "الذات" ،باغبث عن موضوع القيمة  ،يهيمن على ىذا احملور صيغة القدرة.
وينتظم ىذا النموذج يف القصة على أربع مراحل:
المرحلة األولى (التحفيز):
ىي مرحلة ابتدائية ،يقوـ عامل الذات بإدناع من دبل اؼبرسل باغبث عن موضوع القيمة.
المرحلة الثانية (القدرة ،الكفاءة):
حىت يتحقق اإلدناع ال بد من شروط وىي :كياف إرادة الفعل ،القدرة على الفعل ،وجود
الفعل ومعرفة الفعل.
المرحلة الثالثة (اإلنجاز):
تشرل ىذه اؼبرحلة نوعا من التحوؿ غبالة معينة ،وتقتضي ىذه العملية عامال  Agentىو
الفاعل اإلجرائي (مساعد) ،حبيث يتم االنتقاؿ إىل احملقق وىذا التحقق يتطلب برناؾبا سرديا
أساسيا ،ىدفو اغبصوؿ على موضوع القيمة سرعاف ما يصطدـ بفاعل إجرائي مضاد.
المرحلة الرابعة (الجزاء):
وىي اغبرم على األفعاؿ اليت يتم إقبازىا من اغبالة البدائية إىل اغبالة النهائية.
النموذج العاملي(الخطاطة السردية):
يقدـ النموذج العاملي على ستة عوامل ىي(الذات واؼبوضوع) ،و(اؼبرسل واؼبرسل
إليو)،و(اؼبساعد واؼبعارض) وتتخذ ىذه العوامل عالدات ،فاؼبوضوع بعالدة اتصاؿ بُت اؼبرسل
واؼبرسل إليو برغبة من الذات اغبالة ،ويتم يف النموذج بعالدة صراع بُت اؼبساعد واؼبعارض.

1

) 1(Voir:Aj.Greimas .Sémantique structurale. Larousse ;Paris ;1966 .
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ويوضح "أعبَتداس غريباس" تشريلة النموذج العاملي يف اؼبخطط اآليت:
الم ـ ـ ـوض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوع

المرسل
المساعد

المرسل إليو
الذات

المعارض

ربط "غريباس" العوامل الستة بثالثة ؿباور:
محور الرغبة

الذات والموضوع

محور التواصل

المرسل والمرسل إليو

محور الصراع

المساعد والمعارض

-

الذات ىي التفاعل اؼبباشر الذي يتلقي التحفيز من طرؼ اؼبرسل ويسعى لتحقيق

الشيء اؼبرغوب فيو وىو اؼبوضوع ،والذات تروف يف حالة وصل أو حالة فصل عن اؼبوضوع
1

وعالدة بُت الذات واؼبوضوع سبر بالضرورة دبلفوظ اغبالة الذي هبسد االتصاؿ واالنفصاؿ.
-

المرسل والمرسل إليو وىي ثنائية ربدد من خالؿ ؿبور اإلبالغ أو االتصاؿ فاؼبرسل

ىو باعث على الفعل واؼبرسل إليو ىو اؼبستفيد وتفرض على االتصاؿ رغبة من لدف (ذات
اغبالة).

( )1ينظر :ضبيد غبمداين ،بنية النص السردي من منظور الفقو األديب ،ص.35
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اؼبرسل إليو

اؼبرسل

اؼبوضوع

الذات

اؼبساعد واؼبعارض :وذبمعهم عالدة صراع ،فاألوؿ يقدـ مساعدة بالعمل فيما يعيق الثاين
رغبة األوؿ.
ويضع "جوزيف كررتاس" اػبطاطة اليت حددىا أستاذه "غريباس" على الشرل اآليت:
اؼبرسل إليو

اؼبرسل
اؼبوضوع

الذات

اؼبعارض

اؼبساعد
تطبيق (:دصة اغبمامة والثعلب واؼبلك اغبزين)
بالنسبة للثعلب( حالة البداية) ـ.ح :ذ ؼ  uـ

ـ.ج ذ ؼ 1ـ
الثعلب

الجوع (مرسل)
األكل (رغبة)

ملك الحزين

الحيلة (مساعد)
ـ ح= ملفوظ اغبالة
ذ ؼ= الذات الفاعلة
 =uرمز حالة االنفصاؿ
= nرمز حالة االتصاؿ
57

المربع السيميائي( البنية الداللية):
يع ّد اؼبربع السيميائي من اإلقبازات النظرية اؼبنسوبة إىل "غريباس" مثلما ىو الشأف
النموذج العاملي ،فإف اؼبربع السيميائي" يتبدى يف ىيئة شبرة ذبمع عدة مفاىيم ،ىو يف
ذات الودت سبثل بصري ؽبذه الشبرة حبيث يتيح لنا تدديقا يف ربليل التقابل بُت طرفُت(
حياة ،موت ) مثال :من خالؿ تفريعو إىل أربعة أطراؼ( حياة ،ال-حياة،موت ،ال-موت)
ولقد استند "غريباس" يف تأسيسو ؼبنطق اؼبربع السيميائي إىل الفرضية التالية:

1

إذا ما اعتربنا الروف يف صبلة داال ،فإف نقيضو( أي غياب الروف) يفضي إىل غياب الداللة
فبا يعٍت أف الداللة(د) اليت تتمظهر على اؼبستوى الداليل تقف مقابلة لغياب الداللة(ذ) يف
عالدة تنادض ذبمعها وإذا سلمنا أف احملور الداليل يتمفصل إىل سيمُت متضادين:
د1

د2

فإف كل واحد من ىذين االستنتاجُت  ،يبرن أف نصوغ اؼبربع السيميائي يف الشرل التايل:
د1

د

ذ2

ذ

1

د2

ذ1

التضاد والتناقض في المربع السيميائي
التنادض والتضاد يدخالف يف عالدة ادتضاء خفى ثنائية اغبياة/اؼبوت .فإذا كاف أ=حياة ف ال
يبرننا أف نتصور ب=موت دوف أف يقتضي ذلك تصور (ب=ال-موت) أو بعبارة أخرى

( )1نصر الدين بن عنيسة فصوؿ يف السيميائيات  ،عامل الرتب اغبديث ،األردف ،2011ص.31
( )1اؼبرجع نفسو ،ص.31
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فاؼبوت ال بد وأف يروف بالضرورة( ال-حياة) وللتوضيح أكثر ،فإ ّف البنية األساسية للداللة
لقصة( اغبمامة والثعلب واؼبلك اغبزين) تظهر بالشرل اآليت:
الستعماؿ اؼبربّع السيميائي استعماال دليل من اعبدير أف نتبع اػبطوات اآلتية:

 نضع التقابل بُت عنصرين وفقا لعالدة التضاد( الغباء /اؼبرر) -استخراج نقيض كل عنصر( ال غباء -ال مرر)

تأسس من اجتماع طرفُت من أطراؼ اؼبربع( مرر+غباء)( ال مرر-
 صياغة اؼبعادالت اليت ّال غباء)

 البحث يف اػبطاب -النص عن حركة أطراؼ اؼبربع وفق النموذج السردي الذي يقوـعلى:
وضع أولي

تحول

وضع نهائي

التضاد
الثعلب

الحمامة

االقتضاء

االقتضاء
المكر

الغ ـ ـ ـباء
_الم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرب ـ ـ ـّ ـ ـ ـ ـ ـ ــع السي ـ ـ ـ ــميائـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي_

سيميائية المكان:
للمراف يف السرد دالالت وادعية ورمزية ،فبا هبعلو عنصرا ذا أنبية داخل السرد ،وإ ّف
ولوج عامل الرواية بغية استرشاؼ معانيها يستدعي حيزا تتحرؾ فيو الشخصيات ،وتؤكد
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1

الدراسات أ ّف الرشف عن العالدات البنيوية العميقة اليت توجو النص وترسم مساره يتودف
على البحث يف سبفصالت اؼبادة اؼبرانية للسرد أو سبظهراهتا السطحية ،أي البحث يف
الوصف الطوبوغرايف ؼبراف وانتقاؿ الشخصيات داخل اجملاؿ اؼبراين احملدد بو.
والفضاء اؼبراين ليس ىو اؼبراف الذي ذبرى فيو اؼبغامرة احملرية ،ولرنّو أيضا أحد
العناصر الفاعلة يف تلك اؼبغامرة نفسها ،واؼبراف منفصل عن الفضاء ،واؼبراف منفصل عن
الفضاء ،وإنّو سبب يف وضع الفضاء ؛ أي أ ّف الفضاء حباجة على الدواـ للمراف ،فتعبَتات
تبوهبا األحداث واألفعاؿ
الفضاء تتمايز عن سبظهرات األمرنة كمساحات ومسافات ّ
الروائية ،يف حُت تلتقط ذبليات الفضاء من خالؿ عالئقها ببادي مرونات البنيوية للنص
الروائي.

2

ودسم "غاستوف باشالر" اؼبراف إىل أربعة أنواع :اؼبراف اجملازي ،اؼبراف اؽبندسي ،اؼبراف
ّ
كتجربة معاشة داخل العمل الروائي ،اؼبراف اؼبعادي 3،ولرن ىناؾ الرثَت فبن اعًتضوا ىذا
التقسيم ،ورأوا أف اؼبراف كلو ؾبازي يف الرواية.
وينطلق "يوري لوت ػ ػػماف" من فرضية أ ّف الفضاء ىو ؾبموعة من األشياء اؼبتجانسة من الظواىر
أو اجملاالت أو الوظائف أو األشراؿ اؼبتغَت،ة تقوـ بينها عالدات شبيهة بالعالدات اؼبرانية
ودسم الفضاء إىل أربعة أصناؼ:
اؼبألوفة العاديةّ ،

4

عن ـ ــدي :وىو اؼبراف الذي أمارس فيو سلطيت.

عند اآلخ ـ ـ ــرين :وفيو أخضع لسلطة الغَت اليت أعًتؼ هبا.
عند اآلخ ـ ـ ـ ـرين :وىي ليست ملرا ألحد معُت.
( )1ينظر :حسن البحراوي ،بنية الشرل الروائي،ـ س،ص38:
( )2ينظر :فيصل األضبر ،معجم السيميائيات،ص126:
( )3ينظر :اؼبرجع نفسو،ص127:
( )4اؼبرجع نفسو،ص127:
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المكان الالمتناىي :ويروف خاليا من الناس(األرض اليت ال زبضع لسلطة أحد).
وىذه التقسيمات كما نرى خاضعة للشخصية ومودعها يف ىذا العامل.
ويرى "ؿبمد عزاـ" أ ّف الفضاءات واألماكن اعبغرافية اليت تتنوع على اؼبسار السردي مشرلة
فئات تتنوع من حيث الوظيفة والداللة منها:

1

أماكن االنتقال العامة( :القرى ،اؼبدف ،اعبباؿ)...
أماكن اإلقامة اإلختيارية( :البيوت)
أماكن اإلقامة اإلجبارية( :السجوف ،الزنزانات)

سيميائية الزمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن:
فن ش ّرل الزمن بامتياز،
الزمن أساس الرواية ومؤشر للتابع األحداث ،وما الرواية إال ّ
2

ألهنا تستطيع أف تلتقطو وزبصو يف ذبلياتو اؼبختلفة.

ويف بياف عالدة الزمن بالرواية يقوؿ حسن القصراوي ":ودد ارتبط الزمن بالرواية يف عالدة
مزدوجة ،أل ّف النص الروائي يشرل يف جوىره بؤرة زمنية تنطلق يف اذباىات عدة ،فالرواية
تصاغ داخل الزمن ،والزمن يصاغ داخل الرواية اليت ربتاج لزمن كي تقدـ نفسها من خاللو
3

مرحلة وراء أخرى".

وميّز "جاف ريرادو" يف الرواية نوعُت من الزمن:

زمن السرد (الحكي والخطاب) :ىو زمن الرتابة أو السرد ومرتبط بعملية التلفظ.

زمن القصة :وىو زمن خاص بالعامل التخييلي أي الًتتيب اؼبنطقي لألحداث ،وميّز "طاىر
الروينة" فيو أربعة أشراؿ اغباضر اؼبستمر ،اؼباضي البعيد ،اؼباضي القريب واؼبستقبل اؼبتودع،

( )1ؿبمد عزاـ ،شعرية اػبطاب السردي،ص73:
( )2ؿبمد برادة ،الرواية أفقا للشرل واػبطاب اؼبتعددين ،ؾبلة فصوؿ ،11ع1993 ،04:ـ،ص22:
( )3حسن القصراوي ،الزمن يف الرواية العربية ،بَتوت ،لبناف( ،ط،2004،)1ص47:
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والفرؽ بُت زمن القصة وزمن السرد أ ّف األوؿ ىبضع لتتابع األحداث ،بينما ال يتقيد زمن
السرد هبذا التتابع اؼبنطقي.
وزمن السرد عند النادد األؼباين "ىايبن ريش" ىو زمن السردّ ،أما زمن القصة ىو زمن
تعرؼ عليو من خالؿ العالمات واؼبورفيمات الدالة على النسق الزمٍت الذي
اغبدث ،األوؿ ي ّ
ينظّم النصّ ،أما الثاين فهو اؼبقطع الذي يرتبط دبضموف التواصلّ 1 .أما عند "تودوروؼ"
تظهر الثنائية على ىذا الشرل :زمن اػبطاب وزمن القصة ،فاألوؿ خطي والثاين متعدد

األبعاد.
ومن تقنيات الزمن السردي:
االسترجاع أو االستذكار :وىو تقنية ينقطع من خالؽبا زمن السرد اغباضر بالرجوع إىل
اؼباضي الستحضار أحداث سابقة.
االستباق واالستشراف:ىو سبهيد لألحداث أو اإلعالف عن أحداث ستقع الحقا يف السرد
ومن التقنيات نذكر :تسريع السرد عن طريق التلخيص ،واغبذؼ وإبطاء السرد وينجلي يف
اؼبونولوج والودفة الوصفية ،ويطلق "جَتار جينت" على التقنيتُت األشراؿ األساسية للحركة
السردية ،وىي عنده اػبالصة (أو السرد اؼبوجز) ،اغبذؼ أو اإلسقاط (القفز باألحداث إىل
األماـ) ،الودفة الوصفية (تودف عن السرد واإلفساح للوصف) ،واؼبشهد (من خالؿ
2

اغبوار).

يع ّد "غريباس" مؤسس السيميائية السردية بال منازع ،ودد ارتبط اظبو دبدرسة عريقة يف
أوروبا وىي مدرسة "باريس السيميائية" ،ومن أجل صياغة نظريتو اؼبشهورة استثمر يف
تصورات ونظريات سابقيو ومعاصريو أمثاؿ "دي سوسَت"" ،فالديبَت بروب"" ،جاكبسوف"،
"سوريو"" ،تسنيَت""،ليف شًتاوس" ،وتنتظم دراسة "غريباس" يف مستويُت :مستوى سطحي
( )1حسن البحراوي ،بنية الشرل الروائي،ص114:
( )2ينظر :حسن القصراوي ،الزمن يف الرواية العربية،ص225/224:
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ومستوى عميق ،يقوـ مبوذجو على ثنائية األضداد ،واؼبعٌت عنده يقوـ على أساس اختاليف
وبالتايل ربديده ال يتم ّإال دبقابلتو بضده وفق عالدة ثنائية ،ودد صاغ "غريباس" أفراره من
خالؿ ما أظباه بػ ػ ػػ"اؼبربع السيميائي" الذي ىو حصيلة التحليل السيميائي ،وتنبّو الدارسوف
إىل أنبية الزمن يف توجيو النص ورسم مساره ،وإىل أنبية اؼبراف الذي تتحرؾ فيو الشخصيات
واستخلصوا منو تقنيات كاػبالصة واغبذؼ واإلسقاط واؼبشهد ...وميّزوا من اؼبراف أنواعا
كثَتة كاجملازي واؽبندسي واؼبعادي...
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المحاض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة التاسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعة:
سـ ـ ـ ـ ـيمي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاء السينـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا
السينما أو الفن السابع صبع بُت ستة أنواع من الفنوف وىي العمارة ،اؼبوسيقى،الرسم،
النحت ،الشعر،الردص ،وكاف تصنيف الفنوف حبسب أنبيتها لدى الناس حُت أطلق على
السينما الفن السابع ،ولقد انتشر ىذا الفن على حساب الفنوف األخر بسبب ما توفره –
السينما -من تقنيات ،ومع ظهور السيميائيات أخذت السينما بعُت االعتبار "،ودامت
بدراستها كنص يف عالمايت ،ذو دالالت وتأويالت معينة كشفت عنها ربليالت عدة نقاد
سيميائيُت" 1 ،وأشهرىم "كريستياف ميتز" و "يورس لوسباف".
البداية كانت سنة  ،1976حينما شرع السيميائي" كريستياف ميتز" يف وضع منهجية
وتطويرىا ،وتطبيقها على شريط الرواية اػبيالية مستعَتا دواعد السيميائيات وأحداثو مثّ" درس
اػبدعة السينمائية ودسمها إىل ثالثة مستويات:

• على مستوى الرامَتا(التقاط الصورة) مث على مستوى (اؼبشهد السينمائي)(عمل
اؼبمثلُت)،وعلى مستوى تركيب الفيلم الذي يبرن عن تصنيف اغبمولة الداللية للخدعة
السينمائية 2.ظهرت يف دراسات "ميتز" أنو أنبل دراسة الدالالت الترنولوجية ،مث ظهرت
3

عدة دراسات كانت أكثر جدية من حيث اؼبنهجية.

وينشر "ميتز" بعد ذلك كتابا أكثر تنظَتا يف السيميولوجيا معتمدا على نظرياتو حوؿ
السينما الروائية ،واليت تظل يف الودت الراىن ؾبموعة معارؼ نظرية وبيبلوغرافية حوؿ الفرر
السيميولوجي اعبامعي وىو موضوع أطروحتو للدكتوراه 4.ويرى بعض النّقاد السيميائيُت ،أف
الفيلم السينمائي كنظاـ وبمل تنوعات لغوية ،ففي اللقطة الواحدة يبرن أف نرتشف لغات
( )1فيصل األضبر ،معجم السيميائيات ،ص109
( )2سرنار توساف :السيميولوجيا،ص54
( )3اؼبرجع السابق،ص.109
( )4ينظر :برنار توسُت ،ما السيميولوجيا،ص.56
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عديدة ،صورية وصوتية ،وينضوي ربت الصوري ،اللوف واغبجم واؼبضموف والضوء واألزياء،
أما الصويت فينضوي ربتو الرالـ واؼبوسيقى واؼبؤثر ويبرن أف نبُت ذلك من خالؿ اػبطاطة
اآلتية:

1

الفلم كنظاـ سيميائي

اتصاؿ

استدالؿ
نظاـ شفري
ددرة

نظاـ إشاري
اقباز
كالـ

لغة

ذبسيد

ذبريد

إ ّف خضوع الفلم السينمائي للتحليل السيميائي ليس باألمر اليسَت ،بل ىو بالغ التعقيد ،ألف
يف اللقطة الواحدة دد تظهر العشرات من اإلشارات لذا كاف الًتكيز على العالمة الرمزية يف
اللقطة .ويف ىذا السياؽ يقوؿ صالح فضل":إف الفيلم هبمع بُت دفتيو وسائل كرمية

( )1ينظر ،طو حسن اؽبامشي ،شعرية السرد السينمائي والًتكبات الدكانية يف الشرل الفلمي ،ؾبلة األكاديبي ،العدد 2009 ، 52ص.7
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وأخرى موسيقية كما وبمل فيضا من اإلرتباطات الالنصية اليت تربطو دبجموعة بالغة التنوع
1

من بٌت اؼبعاين ؾبموع ىذه الطبقات السينيمائية يشرل مونتاجا مركبا".
2

وميز" كريستياف ميز" طبس لغات:
-

يف الصورة اؼبتحركة :وىي أبرز خاصيةيف السينما  ،ؽبا دالالت واوباءات خاصة ،

تظهر من خالؿ خاصية التعيُت والقياـ باػبداع أي اؼبراف كما تنقلو لنا الرامَتا ،واػبداع
كمشاىدة التوأـ وسبثيلو شخص واحد وعرضو على أنو شخصاف.
-

اإلستتباع القصصي :ويتمثل يف اللقطات اؼبرتبطة ببعضها واؼبنتجة لقطة واحدة ذات

مدلوالت عديدة حبيث كل لقطة تتمثل وتوضح لنا مدلوال معينا.
-

الصوت اللفظي :ووبتل مودع الصدارة يف السينما ،دبل أف تروف السينما منطودة

استخدمت عبارات مرتوبة لفهم القصة ،وللرالة اللسانية وظيفتُت يف رأي "روالف بارت":
-

األولى :تدعى وظيفة الًتسيخ اللساين وىي توجو القارئ كبو اؼبدلوؿ.

-

الثانية :الربط ،فيها تعُت الرسالة اللسانية الصورة على إنتاج اؼبعٌت ،وتتم على مستوى

القصة اؼبروية.
-

الضجيج :ويفتعل ليناسب الفلم اؼبنتج ،فيصبح جزءا منو ،فهو منظم ولو معاين

ومدلوالت تساعد على توضيح القصة.
-

اؼبوسيقى ولديها استعماالف األوؿ عالدة التررار بينها وبُت بادي العناصر الصوتية

والبصرية ،كقرع الطبوؿ ،والثاين عالدة تنادض واختالؼ يبعث على االستغراب أو
االستهجاف ألغراض اؼبخرجُت ودصدية الفلم.
ويشَت "فيصل األضبر" إىل أ ّف السيميائيُت أو أغلبهم مل يتوصلوا إىل توحيد ربليالهتم يف ىذا
اؼبيداف ،أو الرسو على بر ثابت يبرنهم من الرشف عن العالمات السينمائية الدالة.
( )1صالح فضل ،بالغة اػبطاب وعلم النص ،الرويت ،اجمللس الوطٍت للثقافة والفنوف ،1992ص.284
( :)2ينظر :فيصل األضبر،معجم السيميائيات ،ص110
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المحاضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة العاش ـ ـ ـ ــرة
سيمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـياء اإلش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـهار:
اإلشهار ىو ؾبموعة من األخبار واؼبعلومات اليت تستخدـ لرسب انتباه األفراد إىل
شخص أو مراف أو حدث ما ،أو ىو الدعاية اؼبستخدمة يف االتصاؿ اعبماىَتي.

1

 .1الصورة اإلشهارية:
وتعٍت الصورة اإلشهارية الصورة اإلعالنية واإلخبارية اليت تستعمل إلثارة اؼبتلقي ذىنيا
ووحدانيا والتأثَت عليو حسيا وحركيا ،ودغدغة عواطف بدفعة دصد ادتناء بضاعة أو منتوج
ذباري ما 2.وىو ظاىرة ادتصادية دبل أف تروف أدبية و اجتماعية لذلك بقي بعيدا عن
متناوؿ الدراسات األدبية والنقدية 3.وأولت السيميائية اىتماما كبَتا باإلشهار وخاصة روادىا
"روالف بارت" " ،جورج بنينو" و"دوروف".
وودف ىؤالء على ؾباالتو التقنية اؼبتطورة والبديعة كالرالـ والصورة ،والضوء واغبركة
والرتابات اؼبوافقة فهو" منظومة تتشابك فيها عناصر الرالـ اؼبختلفة ويتحرؾ يف ؾبراىا
4

اػبطاب لتأدية الرسالة على أحسن وجو".

5

وللصورة اإلشهارية وظائف كثَتة:
 .1الوظيفة الجمالية:

ىدفها إثارة الذوؽ  ،والدعوة إىل التأمل يف أدؽ عناصرىا ،ذبذب انتباه اؼبشاىد،
وربفزه على شراء البضاعة.
 .2الوظيفة التوجيهية:
(1) Cambridage dictionary Retrieved 4.4.2017 ED:elite
( )2ينظر  ،صبيل ضبداوي ،سيميائية الصورة اإلشهارية ،صحيفة اؼبثقف من مودع 2010 -1570 mail almothagaf . com
( )3معجم اللسانيات  ،فيصل األضبر ص .114
( )4ينظر ،اؼبرجع نفسو ص.114
( )5ينظر :ؿبمد خالف ،اػبطاب اإلدناعي -اإلشهار مبوذجا ،ؾبلة دراسات أدبية ولسانية.
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ترفق الصورة اؼبعرضة ؼبختلف التأويالت بتعليق صغَت يوجو مقصودىا.
 .3الوظيفة التمثيلية:
تقدـ األشياء واألشخاص بددة ووضوح عرس اللغة.
 .4الوظيفة الداللية :
تتظافر كل تلك الوظائف السابقة لتخلص إىل ىذه الوظيفة ،إذ أ ّف اإلشهاري
يؤسس الصورة ويقننها لتأدية معٌت ووباوؿ جاىدا إبالغ ما يريد دبختلف الوسائل واللغة
ّ
أبرزىا ألهنا تسَت الصورة إىل اؼبعٌت اؼبقصود.
وتلخص الباحثة "سهاـ حسن على الشجَتي" أساليب الصورة اإلشهارية يف النقاط
التالية:
 .1أسلوب صورة السلعة كاملة أو جزء منها.
 .2أسلوب صور ؾبموعة من الصور.
 .3أسلوب صور السلعة جاىزة لالستعماؿ.
 .4أسلوب صورة السلعة االستخداـ.
 .5أسلوب صورة نتائج استخداـ السلعة.
 .6أسلوب نتائج عدـ استخداـ السلعة أو اػبدمة.
.2الخطاب اإلشهاري(الوسائل التعبيرية):
يتميز اػبطاب اإلشهاري ببناء ؿبرم خاص تتضافر ـبتلف مروناتو التعبَتية ،بقصد
تبليغ رسالة وحيدة وؿبددة ،واليبرن أف ىبطئها القارئ اؼبستهدؼ ،وإال اعترب ذلك دليال
على فشلو .ومن اؼبعلوـ أف العالمات اللغوية ترافق الصورة اإلشهارية ،من أجل سبرير الرسالة،
حضور العالمات اللغوية ضروريا يف بناء الرسالة اإلشهارية لقدراهتا التواصلية اػباصة الرفيلة
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بسد اػبصائص التعبَتي اؼبلحوظ يف الوسائل األخرى ،وربصُت القراءة من كل انزالؽ تأويلي
1

ؿبتمل ،من شأنو اإلخالؿ باؽبدؼ األساسي للصورة.

ونظرا لقصور العالمة األيقونة عن أداء بعض اؼبهاـ التعبَتية اػباصة ،كنقل أفرار
الشخصيات وأدواؽبم ،استوجب االستعانة بالوسيلة اللغوية للتغلب على ىذا النقص
واسترماؿ األداء الوظيفي.
ودد تفطن" روالف بارت" للدور اؼبهم للرسالة اللغوية يف الصورة اإلشهارية ،إذ قبد
2

وبدد وظيفتُت أساسيتُت:

األولى :وظيفة اإلرساء أو الشرح وتتمثل يف العمل على توديف مسَتة التدفق معاين الصورة
عن تعددىا الداليل عن طريق ترجيع أو تعيُت أو تأويل بعينو ،حيث ترىن وظيفة الرسالة
اللغوية توضيح الصورة وكثافتها اإلوبائية.
الثانية :وظيفة ترميلية ،ليتأكد الطابع التراملي ،فالنص يلجأ أحيانا للصورة إلظهار ما
يعجز عن تبليغو ما دامت الصورة على غناىا التواصلي تظل ؾبرد رسالة بصرية داىرة عن أداء
بعض اؼبهاـ التعبَتية ،ما مل تستغن باللغة  ،لدرجة ذىب معها"جاف لوؾ" لتشبيو عالدتهما
التالزمية بعالدة الررسي بالطاولة :إذا ما أردمت اعبلوس للمائدة ،احتجتم ؽبما معا.
ومل وبف عن أىل االختصاص "صورة الرلمات" وما ربملو من إوباءات تعبَتية
للتأثَت الذي ربدثو يف توجيو القراءة .فشرل ونوع طباعة الرلمات يبتلراف مالءمة
سيميولوجية.
ومل يغفل كذلك على ؿبتوى الرسالة اللغوية اؼبصاحبة للصورة اإلشهارية هبدؼ العالدة
التراملية القائمة بينهما ،فضبط آليات اشتغاؿ اللغة ؼبؤازرة الصورة -اغبرص على عدـ
( )1ينظر :عبد العايل بوطبب ،آليات اػبطاب اإلشهاري ،ؾبلة عالمات منشورات كلية اآلداب والعلوـ اإلنسانية ،مرناس اؼبغرب،
ص.123
( )2اؼبرجع نفسو ص.124
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تشويو ؿبتوى الرسالة كالودوع يف األخطاء النحوية والًتكيبية -وذلك إليقاع اؼبشاىد وربويلو
1

لزبوف فعلي .

أوىل رواد السيميائية اىتماما كبَتا باإلشهار ،وودفوا على ؾباالتو التقنية اؼبتطورة وتنبهوا
إىل الترامل بُت النص والصورة اإلشهارية ("بارث") ،وأدركوا أف الوصوؿ إىل مقصدية الرسالة
(ىدؼ اإلشهار) يتطلب اؼبزج بينهما ،فلرل منهما دور ومهمة للتشهَت باؼبنتوج ،فالنص دد
يلجأ إىل الصورة إلظهار ما يعجز عن تبليغو ،والصورة نضطلع بإغراء اؼبتلقيّ ،إهنما نظاماف
داالف يعمالف ؼبقصدية واحدة.
ّ

( )1اؼبرجع السابق،ص.125
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المحاض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة الحـ ـ ـ ــادية عشـ ـ ـ ــر
سيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمياء التواصـ ـ ـ ـ ـ ـل ()Sémiologie de communication
استطاع لغويو مدرسة باريس أف يفرضوا اذباىا دويا يف الساحة النقدية واألدبية،
مستلهمُت من اللسانيات اغبديثة أسسها ومبادئها ،ومن أبرز ىؤالء "بويسنس"" ،بريطو"
و"موناف" و"غرايس" و"أوستُت" ،ودد ركز ىؤالء على بعض تصورات "فرديناند دي سوسَت"
وخاصة ما تعلق حبد اللغة ،واليت داؿ بشأهنا "اللغة نظاـ من اإلشارات اليت يعرب هبا عن
األفرار"1.فقد أدرؾ ىذا األخَت منذ البداية أ ّف العملية التواصلية تتم عرب ؾبموعة من
اإلشارات اللغوية وغَت اللغوية.
ولقد استطاع علماء اؼبدرسة الفرنسية السالف ذكرىم أ ْف يستثمروا يف دوؿ "دي
سوسَت" حينما ذكر اإلشارات اللغوية وغَت اللغوية ،وأدرؾ كل من "بريتو" و"موناف
و"مارتيٍت" و"بويسنس" أ ّف وظيفة األساس ىي التواصل ،وال زبتص ىذه الوظيفة باأللسنية
2

وإّمبا توجد أيضا يف البنيات السيميائية اليت تشرلها األنواع األخرى غَت اللسانية.
 .1شروط سيميائيات التواصل:

وضع أصحاب ىذا االذباه صبلة من الشروط وكاف أنبها شرط "القصد"؛ إذ هبب
أف يتوفر القصد يف التبليغ لدى اؼبترلم وأف يعًتؼ متلقي الرسالة هبذا القصد 3 ،واستطاع
الباحث اعبزائري "رشيد بن مالك" أف يبيز بُت الوحدات اليت من أجلها يتوفر القصد يف
التبليغ ،وتسمى أدلة ،والوحدات اليت ينعدـ فيها القصد يف التبليغ وتسمى اإلشارات ،ويرى
"رشيد بن مالك" اشًتاط توفر القصد يف الوحدات األوىل يعود إىل كوف العالمة عندىم
تتروف من ثالثة عناصر
( )1فرديناند دي سوسَت ،دروس يف األلسنية العامة،ص37:
( )2رشيد بن مالك ،داموس التحليل السيميائي للنصوص(عريب/اقبليزي/فرنسي)،ص31:
( )3ينظر:اؼبرجع نفسو،ص192:
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دال +مدلول +الوظيفة أو القصدية
ووضع أصحاب ىذا اإلذباه شرطا آخر ال يقل انبية عن شرط القصد وىو "التاثَت على
الغَت" ،حيث ع ّد وظيفة أساسية للرالـ يف حقل السيميولوجيا 1.ودد يروف التأثَت عن وعي
أو عن غَت وعي ،وتتودف درجة الػتأثَت حسب طبيعة األمارات واؼبعينات (،)Indications
2

وصنفت إىل ثالثة أدساـ:

 1.1األمارات العفوية :وىي ودائع ذات دصد مغايرة لإلشارة ،ربمل إبالغا طبيعيا وعفويا،
مثاؿ :لوف السماء الذي يشَت بالنسبة لصياد السمك إىل حالة البحر يوـ غد.
 2.1األمارات العفوية المغلوطة :وفيها زبتفي الدالالت التواصلية للغة ،كأف يستعمل
مترلم ما لرنة لغوية ينتحل من خالؽبا شخصية أجنبية ليونبنا بأنو غريب عن البلد.
 3.1األمارات القصدية :وهتدؼ إىل تبليغ إرسالية مثل إشارات اؼبرور.
 .2محاور سيميولوجيا التواصل:
يشَت مؤلفي "مدخل إىل اؼبناىج النقدية اغبديثة (البنيوية _ السيميائية_التفريرية)"
3

أ ّف لسيميولوجيا التواصل ؿبوراف أساسياف:

األول :التواصل ويتفرع إىل لساين وغَت لساينّ ،أما اللساين يتمثل يف العملية التواصلية اليت
تتم بُت البشر بواسطة الفعل الرالمي ،والثاني يسمو "بويسنس" "لغات غَت اللغات
اؼبعتادة" ،ويقسمو بدوره إىل معايَت ثالثة:
_ معيار اإلشارة النسقية كعالمات السَت الثابتة.
_ معيار اإلشارة الالنسقية وتتعلق بالعالت اؼبتغَتة كاؼبلصقات الدعائية.

( )1رشيد بن مالك،داموس التحليل السيميائي للنصوص(عريب/اقبليزي/فرنسي)،ص172:
( )2ينظر :صبيل ضبداوي ،سيميولوجيا التواصل وسيمييوعبيا الداللة www.midouza.org md،
( )3ينظر :عبد اهلل إبراىيم وآخروف ،مدخل إىل اؼبناىج النقدية اغبديثة،ص ،88:وفيصل األضبر ،معجم السيميائيات،ص89:
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_ معيار اإلشارية اليت دبعٌت مؤشرىا عالدة جوىرية بشرلهاّ ،أما العالمة فجعلها أربعة
أصناؼ ىي :اإلشارة ،المؤشر ،واأليقون والرمز.
 .1اإلش ـ ـ ــارة :وىي أنواع :كحمرة األصيل ،واإلرىاصات اؼبنبئة بالثورة ،وأعراض اؼبرض،
والبصمات واآلثار الدالة على حضور ،وأىم ما يبيز اإلشارة ىو كوهنا مدركة ظاىرة،
وىي رىن إشارة اإلنساف الذي يبلك حق تعريفها وشرحها كما يريد.
ونفهم من ىذه اؼبواصفات اليت يعطوهنا لإلشارة أهنم يقصدوف هبا األمارات غَت القصدية.
.2

المؤشـ ـ ـ ـ ــر :ودد عرفو "برييطو" بأنو العالمة اليت ىي دبثابة إشارة اصطناعية ،ىذا

اؼبؤشر وىو يفصح عن فعل معٌت ال يؤدي اؼبهمة اؼبنوطة بو إال حيث يوجد اؼبتلقي لو.
.3

األيقون :وىو عالمة تدؿ على شيء ذبمعو إىل شيء آخر عالدة اؼبماثلة ،إذ يتعرؼ

على النموذج الذي جعل األيقوف مقابال بو.
.4

الرمـ ـ ـ ــز :وىو عند "موريس" عالمة العالمة ،أي العالمة اليت تنتج دصد النيابة من

عالمة أخرى مرادفة ؽبا ،ومعٌت ذلك أف العالمة اللغوية يصَت ؽبا مدلوؿ آخر كالسلحفاة رمز
للبطء.
وأخَتا ،يبرن القوؿ أ ّف سيميولوجيا التواصل كاف اذباىا فبتلرا لشرعيتو خاصة مع الفرنسيُت
الذين احتضنوا أفرار "دي سوسَت" برل صدر رحب ،وزادوا عليها ما رأوه الئقا ،ودد رأينا
أف أىم ما يبيز ىذا االذباه ىو الًتكيز على الوظيفة التواصلية ،وضرورة التأثَت على الغَت،
ناسُت أو متناسُت أ ّف ىدؼ السيميائية األوؿ ىو الوصوؿ إىل عمق الداللة يف صلب اغبياة
االجتماعية بأي شرل كاف.
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المحاض ـ ـ ـ ـ ـ ـرة الثانـ ـ ـ ـية عش ـ ـ ـ ـر
سيـ ـ ـ ـ ـميـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاء الثقـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
إذا كانت مهمة سيميولوجيا التواصل البحث عن طرؽ التواصل كما شرح
"بويسنس" ،أي دراسة الوسائل اؼبستخدمة للتأثَت على الغَت اؼبعًتؼ هبا بتلك الصفة من دبل
الشخص الذي نتوخى التأثَت عليو مع االىتماـ بعنصر القصدية ،وإذا كاف ؾبيء سيميولوجيا
الداللة كردة فعل على أصحاب االذباه األوؿ (التواصل) باعتبار العالمات ربمل دالالت
ـبتلفة تفهم بطرائق عدة ،ومن كوهنا تتغَت بتغَت السيادات واؼبوادف ،فإ ّف سيميوطيقا الثقافة
جاءت ذبمع بُت النوعُت السابقُت كما يرى "فيصل األضبر" 1 ،لرن ىذا االذباه ـبتلف

عنهما يف بعض اػبصائص اليت جعلت منو ؾباال خاصا آخر من ؾباالت الدراسات
السيميائية ،ألنّو يرتبط أكثر باعبانب التطبيقي .إذا :ما سيميوطيقا الثقافة؟ وما أبرز
أعالمهما؟ وما أسسها؟ ودبل اإلجابة عن ىذه األسئلة ال بأس أف نعرؼ خلفيتها الفلسفية.
 .1الخلفية الفلسفية:
تستقي سيميوطيقا الثقافة معارفها من فلسفة األشراؿ الرمزية ورائدىا "آرنست
كاسَتر" ،فمن أجل بناء تصور يستهدؼ اإلحاطة بالصورة الرلية للتجربة اإلنسانية يقوؿ
"كاسَتر" ":بدؿ اإللبراط يف البحث عن الشروط العامة اليت سبرن اإلنساف من التعرؼ على
العامل ،فإنّو يبدو من الواجب حصر األشراؿ األساسية اليت يفهم من خالؽبا اإلنساف ىذا
2

العامل".

فاألشراؿ الرمزية من شأهنا توصيف ـبتلف التوجهات العامة للتفاعالت اإلنسانية،
وربديد عدد كبَت من النشاطات الثقافية ،وتشَت بعض الدراسات أ ّف "أرنست كاسَتر" بنا
( )1ينظر :فيصل األضبر ،معجم السميائيات،ص97:
)2( E.Cassirer ; Phisolophie des fomes symbolique Le language ; Paris.France.ED :
MINUIT ;P :07
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تصوره من منطلقُت ،األوؿ" :أرسطي" الذي يرى أف العلم ىو ما يقوى على ابتداع مفاىيم
مشولية مستمدة من الطبيعة دبختلف أجناسها ،والثاين "غاليلي" الذي يرى أ ّف العلم ىو
إعادة بناء وظيفة للمفاىيم ،حيث يأخذ ىذا البناء مبطو البنيوي وجوىره الرياضي مظهرا
توليديا باألساس.
إ ّف اإلنساف من منظور "كاسَتر" ىبتلف عن بادي اؼبخلودات اغبيوانية ،فما كاف سائدا على
اعتبار الرالسيريُت الذين اعتربوا اإلنساف حيوانا ناطقا ،فهو يراه رمزي كما أف اللغة البشرية
سبثل التطور اؼبتقدـ لإلنساف ،فقد انتقل من طور الطبيعة إىل طور الثقافة أي من طور
العالمات إىل طور الرموز القابلة للتعميم ،والعالمات تنتمي إىل عامل الطبيعة ...والرموز
تنتمي إىل فضاء اؼبعٌت ،ودبا أف اإلنساف حيواف رامز ،فإف مبدأ الرمزية يساعده على عملية
اإلبداع الثقايف وإنتاج األنساؽ السيميائية ال ّدالة.
أعالم السيميوطيقا الثقافيــة:
مثّل ىذا االذباه مدرستاف:
األول ـ ـ ـ ــى :اإليطالية وروادىا "روسي الندي" و"أمربتو إيرو".
الثانيـ ـ ـ ــة :الروسية (اإلرباد السوفيايت) وروادىا "يوري لوكماف" و"إيفانوؼ" و"أوسبنسري"
و"تودوروؼ".
وال زبتلف اؼبدرسة األوىل عن الثانية ،أل ّف القاسم اؼبشًتؾ بينهما يف الدراسة ىو
الثقافة ،فتصور ىذا االذباه ينطلق كما يرى "مبارؾ حنوف" من اعتبار الظواىر الثقافية
موضوعات تواصلية وأنسادا داللية ،والثقافة كما يرى "رشيد بن مالك" عبارة عن إسناد
وظيفة األشياء الطبيعية وتسميتها وتذكرىا.

1

ودد استغلت صباعة "موسرو تارتو" يف أوؿ مؤسبر ؽبا على السمة ،وكاف ؿبور ىذا
اؼبؤسبر "الدراسة البنيوية ألنظمة العالمات" ،ودد تقدـ "إيفانوؼ" دبفهومات أصبحت أسسا
( )1ينظر :فيصل األضبر ،معجم اللسانيات،ص97:
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ؿبورية يف الدراسات السيميائية السوفياتية كلها ،فهو يرى أ ّف اإلنساف واغبيواف حىت اآلالت
تلجأ إىل العالمات ،وادًتح تصنيفا ألنظمة العالمات يف شرل تدرج ىرمي ،وجعل اللغة ىي
النظاـ األوؿ باعتبارىا وسيلة غبفظ وصيانة أفرار وثقافات الشعوب ،ومل يهمل "إيفانوؼ"
الدور الذي تقوـ بو ىذه األنظمة وىو نقل اؼبعارؼ اؼبختلفة ،ودد الحظ معظم الباحثُت أف
تصورات "إيفانوؼ" استمدت مفاىيمها من :

1

 .1اؼبدخل الرياضي واؼبنطقي للدراسات السيميوطيقية لػ"بَتس".
 .2اؼبدخل اللغوي الذي أرسى دواعده "دي سوسَت" وىذا بالنسبة للوظيفة التواصلية.
إ ّف العالمة عند صباعة "تارتو" ال ترتسب داللتها ّإال من خالؿ وضعها يف إطار
الثقافة ،ويؤكدوف على ربط ىذه األنظمة دبجاالت ـبتلفة اجتماعية ،ادتصادية وسلوكية ،فهم
يدرسوف العالدات اليت تربط بُت األنظمة اؼبختلفة كعالدة األدب بالبنيات الثقافية األخرى
كالدين واألشراؿ التحتية األخرى ،ووباولوف الرشف عن العالدات اليت تربط ذبليات
الثقافة الواحدة عرب تطورىا الزمٍت أو بُت الثقافات اؼبختلفة.

2

ّأما اؼبدرسة اإليطالية واليت مثّها كال من "روسي الندي" و"أمبَتتو إيرو" ،ومثّلت
طروحات ىذه األخَت اؼبشروع السيميوطيقي للثقافة ،حيث استطاع "إيرو" ربديد الوظيفة
اليت تلعبها العالمة داخل اجملتمع ،فالعالمة توظف "من أجل نقل معلومات ،ومن أجل دوؿ
شيء ما ،أو اإلشارة إىل شيء ما يعرفو شخص ما يريد أف يشاطر اآلخر ىذه اؼبعرفة ،إ ّهنا
بذلك جزء من سَتورة تواصلية من نوع مصدر باث دناة إرسالية

مرسل إليو".

3

إ ّف "أمربتو إيرو" يتحدث عن النسق التواصلي ،ويظهر ذلك واضحا عندما استحضر
عناصر العملية التواصلية اليت تعد سلوكا مربؾبا بُت الباث واؼبتلقي (أو اؼبرسل إليو) ،وبالتايل
فأي نسق تواصلي يؤدي وظيفة ما ،وفهم الثقافة ال يتم اال من خالؿ مظهرىا التواصلي ،لذا
( )1فيصل األضبر :معجم اللسانيات،ص99:
( )2اؼبرجع نفسو،ص99:
( )3أمربتو إيرو ،ربليل اؼبفهوـ وتارىبو ،ترصبة :سعيد بنرراد ،اؼبركز الثقايف العريب ،ط ،1الدار البيضاء  ،اؼبغرب،2007،ص215:
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فقوانُت التواصل ىي دوانُت الثقافة وىذا يعٍت أف دوانُت األنساؽ السيميوطيقية ىي دوانُت
ثقافية.

1

ّأما "روسي الندي" فإنو وبدد سيميوطيقيتو من خالؿ أبعاد الربؾبة اليت يبرن حصرىا

يف ثالث أنواع:

2

 .1أمباط اإلنتاج (ؾبموع دوى اإلنتاج وعالدات اإلنتاج).
 .2اإليديولوجيات (زبطيطات اجتماعية لنمط عاـ).
 .3برامج التواصل (التواصل اللفظي وغَت اللفظي).
إ ّف اإليديولوجية تلعب دورا ىاما الرتباطها بالسلوكات اإلنسانية ،فهدؼ "الندي" ىو
الرشف عن كل سلوكات اإلنساف وتعريتها من خفاياىا اإليديولوجية اؼبختلفة .كما أ ّف
السيميوطيقا ال يبرنها أف تفي فقط بالطريقة اليت تتبادؿ البضائع باعتبارىا رسائل ،بل هبب
أف تفي أيضا بالطريقة اليت مت هبا إنتاج ىذه الرسائل.

3

األوؿ
حاصل القوؿ إ ّف سيميوطيقا الثقافة صبعت بُت نوعُت من السيميائياتّ :

سيمياء التواصل ،ويهتم بدراسة الوسائل اؼبستخدمة للتأثَت على الغَت ،والثاين دبعاعبة
الشفرات ذات البعد االجتماعي ،ولرن ما يبيّز سيميائية الثقافة ىو اىتمامها باعبانب
التطبيقي ،ودد ساىم كل من أصحاب مدرسة "تارتو" ومدرسة "االذباه اإليطايل" يف تشريل
سيميوطيقا الثقافة اليت تشعبت منها السيميائيات األخرى كػ ػ ػػ":الصورة واإلشهار والسينما"
وفنوف أخرى.

( )1ينظر :صبيل ضبداوي ،سيميوطيقا العنونة،عامل الفرر،اجمللد ،25العدد،3ص95:
( )2فيصل األضبر ،معجم السيميائيات،ص100:
()3صبيل ضبداوي ،السيميوطيقا والعنونة ،ص96:
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المحاضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة الث ـ ـ ـ ـالثة عشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـر
سيميـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائية األى ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـواء:
يف هناية سبعينيات القرف اؼباضي بدأ يلوح يف األفق ظهور فرع جديد يف حقل
السيميائيات ،حيث اىتم بدراسة الذات واالنفعاالت اعبسدية ،واغباالت النفسية ووصف
آليات اشتغاؿ اؼبعٌت داخل النصوص واػبطابات اإلىوائية بالًتكيز على مرونُت أساسيُت:
اؼبروف التوتري (انعراس العامل الطبيعي على الذات) أو اؼبروف العاطفي أو الوجداين(منبع
األحاسيس والعواطف).

1

وخَت من مثل ىذا االذباه "أعبَتداس غريباس" ،و"جاؾ فوسباين" وكتاهبما "سيميائيات
األىواء"  ،و"ىوماف باريت" وكتابو "األىواء ؿباولة يف زبطيب الذاتية" ،و"آف إينو" وكتاهبا
"السلطة بوصفها ىوى" ،ولقد كاف ؽبؤالء الفضل الربَت يف بسط مبادئ وأسس ىذا
االذباه.
 .1الخلفية اإلبستمولوجية لسيميائيات األىواء:
استمدت "سيمياء األىواء" تصوراهتا من "الظاىرتية"  ،Phènomenologieوىي فرع
من الفلسفة التحليلية اليت أعادت صياغة اإلشراالت واؼبوضوعات الفلسفية على أساس
علمي ،فرانت دبثابة رد فعل على الفلسفة الرالسيرية (اؼبيتافيزيقية والطبيعية) ،ورأت أف
األداة العرفية الضرورية ىي دراسة اللغة باعتبارىا أوىل األولويات يف أي مشروع فلسفي
يتوخى فهم الروف ومشرالتو فهما صحيحا.

2

تزعم "مذىب الظاىرتية" الفيلسوؼ "أدموند ىوسرؿ" (،)1938_1859
ودد ّ
واستندت فلسفتو على ؾبموعة من اؼببادئ نذكر منها:

( )1ينظر :صبيل ضبداوي ،سيميوطيقا األىواء ،رواية اإلرىايب  ،20لعبد اهلل ثابث أمبوذجا(،ط،2016،)1ص10:
( )2ينظر :مسعود صحراوي ،التداولية عند علماء العرب ،دار التنوير للنشر والتوزيع( ،ط30:،2008،)1
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القصدي ــة :وتعٍت أ ّف كل وعي ىو وعي بشيء ،وكل فررة ىي فررة عن شيء ،وىرذا "لقد
أخذ "ىوسرؿ" على "ديرارت" مقولتو أنا أفرر دوف أف يذكر لنايف أي شيء يفرر ،ألف
الفرر يغَت شيء يتعلق بو ضرب من احملاؿ".

1

اإلدراك الظاىري :كل ما ىو مدرؾ فهو موجود ،وما ليس مدركا فهو غَت موجود؛ أي
"الظاىرتية" تدرس الظواىر اليت تدركها الذات ،أو يدركها الوعي أو الشعور ،وللجسد دور
يف التقاط ذبارب ىذا العامل اؼبدرؾ.
ارتباط الذات بالموضوع :كل شعور ىو أف يروف شعورا بشيء أو شعور دبوضوع ما،
فالذات ترتبط باؼبوضوع واؼبقصدية ،فال وعي بدوف موضوع وال ذات بدوف موضوع ما.
وأثر ىذه اؼببادئ واضحة يف تصورات "غريباس" وخاصة حينما حاوؿ الربط ببُت الشعور،
وإدراؾ العامل ضمن عالدة عالدة تواصلية تفاعلية مباشرة وبتعبَت آخر ،يتوسط اعبسد
اإلستهوائي الذات وعامل األشياء ،بتشغيل اغبواس إلدراؾ العامل وربديد مقصدية الذات،
2

ومن ىنا يتم اغبديث عن االنتقاؿ من حاالت النفس إىل حاالت األشياء.
 .1ىرمان باريت : H.Parret

ساىم "ىرماف" يف إرساء ىذا االذباه يف حقل السيميائيات ،فبعد ؿباوالتو التنظَتية
اليت أتت على شرل دراسات متفردة ،داـ ببلورهتا بعد ذلك يف كتاب ظباه "األىواء ؿباولة يف
زبطيب الذاتية" ،ويرى الباحث اؼبغريب "ؿبمد الدامي" أ ّف منهجية "باريت" انطلقت من
3

اعتبارين:

أ) عاجل اؽبوى من منظور فلسفة اللغة مركزا على البعد التلفظي وشروط إنتاج اػبطاب.
ب) أعاد النظر يف بناء البعد االنفعايل من خالؿ ـبتلف مستوياتو وذبلياتو.
( )1زكي قبيب ؿبمود ،نافذة على فلسفة العصر ،سلسلة كتاب العريب ،الرويت ،الرتاب السابع والعشروف،1990 ،ص53:
( )2ينظر :صبيل ضبداوي ،سيميوطيقا األىواء،ص11:
( )3ؿبمد الدامي ،سيميائات األىواء يف حلتها العربية ،ؾبلة حبوث سيميائية ،مركز البحث العلمي والتقٍت لتطوير اللغة العربية ،العدد
،11ص02:
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ج) ددـ تصورا جديدا للمسار التوليدي مركزا على ثالثة ؿبافل وىي الوجودي ،مث
اؼبورفولوجي ،مث الًتكييب ومستندا إىل ربولُت أساسيُت ،يوفر أحدنبا الشروط السيادية وثانيهما
يهم اعبوانب البالغية واػبطابية.
د) اعتٌت بالتلفظ يف بعده اػبطايب ،فمن خالؿ عملية التخطيب يتضح أف "ىرماف باريت"
ينطلق من اؼبنجزات التلفظية والتداولية ،وخاصة نظرية أفعاؿ الرالـ للتدليل على القوة
العاطفية اليت ترشف عن حضورىا ذاتية اؼبترلم يف اػبطاب ،وبياف أف درجة القوة (أو
اؽبوى) ىي اليت تستويف أحد شروط الفعل الرالمي.
 .2آن إيـ ـ ـ ـنو :Anne Henault
استطاعت الباحثة أف سبيز بُت سيميائية العمل (الفعل) وسيميائية (اؽبوى) ،القائمة
على االتصاؿ بُت الذات اؼبدركة والعامل اؼبوضوعي ،ففي كتاهبا "السلطة بوصفها ىوى"
الحظت الباحثة أف "غريباس" عادة ما يعطي األولوية للعمل ليس ففقط على مستوى تاريخ
أفراره ،بل كذلك على اؼبستوى اإلبستمولوجي ففي رأيها "ربليل كفاية الذات
1

االبستمولوجية الفاعلة ىو الذي يضفي إىل دضية اؽبوى أو دضية األىواء".

ويف ؾباؿ التطبيق ،ودع اختيار الباحثة على عمل "دايديل  "R .A.Dadillyواؼبتمثل يف
كتاب "يوميات روبَت أرنو" ،واحملددة زمنيا من سنة  1614ـ إىل  1632ـ ،ودد استخلصت
"إينو" من دراسة حالة السلطة ،عرب ثنائية اعبذب والقوة إىل أف ىناؾ ثالث حاالت
سيميائية لألىواء:

2

_ االنتقاؿ من حالة الصبور والتقدير.
_ حالة اػبيبة والفشل يف إدرار السلم.
_ حالة التنبيو الشرعي وفقدف اؽبيبة.
( )1نقال عن صبيل ضبداوي ،سيميوطيقا األىواء،ص16:
( )2اؼبرجع نفسو،ص17:
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ولقد اعتمدت الباحثة يف ربليلها للمنت على الدراسة الدياكرونية والسايررونية معا  ،ففي
األوىل ركزت على الفواعل التارىبية وىي تتفاعل مع األحداث ،مستخلصة يف عملية
إحصائية السلوكات اإلستهوائية اؼبتواترة ،وضبط العواطف الصادرة عن فبارسة اغبرم ،ومل
تغفل الباحثة عن جانببُت مهمُت يف الدراسة وىي دراسة األىواء من زاوية اجتماعية
وأنثربولوجيةّ ،أما الدراسة السايررونية فقد اىتمت باؼبلفوظ ،ومن خاللو ددمت تصورا
1
جديدا لعالدة الذات باؼبوضوع.
 .3ألجيرداس غريماس وجاك فونتاني

: Algirdas Grimas. Jaques Fontanille

ركز الباحثاف على ؾبموعة من اؼبفاىيم التحليلية كاعبسد ،االنفعاؿ ،الرمية،
االمتداد ،الرثافة ،اإليقاع ،القوة ،الضغط ،التوتر ،اإلحساس ،الطادة الشعورية ،ثنائية الصاحل
والطاحل ،االنفصاؿ واالتصاؿ ،والعامل الداخلي واػبارجي ،والذات واؼبوضوع ،وحاالت النفس
وحاالت األشياء2.وكتاهبما "سيميائيات األىواء" استقاـ على ثالثة فصوؿ:
الفصل األول :وىو نظري وضم العدة اؼبفاىيمية ؽبذه السيميائيات أما الثاين والثالث فقاما
بدراسة ىويػ ػ ػ ػ ػػُت ىوى البخل باعتباره ىوى موضوعا ،وىوى الغَتة باعتباره ىوى بنذايت.
لقد كاف اغبديث عن األىواء والعواطف اإلنسانية مستبعدا يف الدراسات السابقة
ونقصد "الدراسات البنيوية" اليت أدصت اإلنساف وما يتعلق بو ،وركزت على النص ،لرن مع
ىذين الباحثُت عاد االىتماـ إىل اإلنساف أو إىل اغبياة الداخلية للذات ،وكاف اؽبدؼ
األساسي من دراسة اؽبوى ىو االىتماـ باآلثار اؼبعنوية ،مثلما أشار "سعيد بن كراد"أ ّف ما
ىو أساسي يف دراسة اؽبوى ليس التعرؼ على العالمات الدالة على األىواء ،بل االىتماـ
بآثارىا اؼبعنوية كما تتحقق يف اػبطاب ،لذلك فإ ّف األمر ال يتعلق يف سياؽ ىذا الرتاب
_سيميائيات األىواء_ دبحاولة تقدًن صنافة شاملة لسلسلة من األىواء كما يعل ذلك
( )1ينظر :الداىي ؿبمد ،سيميائات األىواء يف حلتها العربية ،ص ،:106وصبيل ضبداوي ،سيميوطيقا األىواء،ص18:
( )2ينظر :صبيل ضبداوي ،سيميوطيقا األضواء ،ص12:
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الفالسفة أو علماء النفس وغَتىم ،وال يتعلق األمر أيضا بإصدار حلة من األحراـ
االجتماعية واألخالدية اليت تدين ىذا اؽبوى ،وتثمن ذاؾ ضمن استقطابات من طبائع
ـبتلفة ،فهذه أمور ال طائل من ورائها وال يبرن أف تقدـ إضافة نوعية دد تقودنا إىل فهم
أفضل ؽبذا السلوؾ اؽبووي أو ذاؾ ...فهوى السيميائيات ىوى تركييب داليل ال يلتفت ّإال
للممرنات الرامنة اليت يبرن أف تتجسد من خالؿ وجوده األدىن كما يتحقق يف القواميس،
فهي ال ترًتث ؼبا تقولو األخالؽ ،وال تلفت إىل ما يقولو الدين وينصح بو إال من حيث
إمرانات ربويل النهي والًتىيب والًتغيب إىل برامج سردية ،تتضمنها ؿبريات تضع اؽبوى
1

ضمن سياؽ خطايب بعينو (حالة لقماف وىو يعظ ابنو).

من خالؿ القوؿ يتبُت أ ّف سيميائية األىواء هتتم بالبعد االنفعايل أو االستهوائي إضافة
إىل البعد الغرضي ،وبعد آخر وىو ؿبوري يف سيمياء األىواء ىو االستهوائي أو االنفعايل.
نموذج تطـ ـ ـ ـ ـ ــبيقي "الغيـ ـ ــرة":
يف كتاهبما انرب كل من "غريباس" و"فونتاين" على دراسة "الغَتة" ،وخصصا ؽبا
فصال كامال بعد فصل الثاين "البخل" ،و"الغَتة" ىوى بيذاتيا (تنافس الغيور والغرًن على
احملبوبة) ،دبعٌت يقتضي وجود عالدة بُت غيور وموضوعو (احملبوب)(ذ/1ذ ،)3وبيت الغيور
والغرًن (ذ/1ذ.)2

2

وإما االمتعاض من استمتاع اآلخر بو
إما اػبوؼ من فقداف احملبوب أو ادتسامو مع الغرًنّ ،
3
وحرمانو منو ،وينجر عن ذلك وضعيات أخرى كػ "التباري" ،و"اؼبنافسة" ،و"االمتالؾ"،
وتروف غاية "الغيور" ىي امتالؾ احملبوب (ذ ،)3ويرفض أف يشًتؾ اؼبنافس يف امتالكها،
وىنا نظهر براعة النادد يف إمساؾ خيوط القضية أي الرشف عن اؽبويُت من خالؿ
( )1سعيد بنرراد (مقدمة مًتجم) ،سيميائيات األىواء من حاالت األشياء إىل حاالت النفس لغريباس وجاؾ فونتاين ،ترصبة سعيد بنرراد،
دار الرتاب اعبديد اؼبتحدة ،بَتوت ،لبناف(،ط،2010،)1ص11_10:
( )2ينظر :سعيد بنرراد،سيميائيات األىواء من حاالت األشياء إىل حاالت النفس،ص273:
( )3ينظر :ؿبمد الدامي ،سيميائات األىواء يف حلتها العربية ،ص112:
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اػبطاب ،ومن خالؿ ربققاهتما بعيدا عن الصنافات اليت دد ال تقدـ أي شيء يف بناء
الدالالت ،ويقدماف أمبوذجا جديدا لتناوؿ األىواء وربديد مضامينها استنادا إىل فبرنتها يف
اػبطاب ال استنادا للقواميس فحسب ،أل ّف الوجود اػبطايب لألىواء رىُت باستعماالهتا،
ولذلك ال فائدة من مساءلة الصنافات اليت دد تروف ؿبرومة برؤية دينية أو اجتماعية أو
أخالدية.
خالصة القوؿ لقد أدرؾ النقاد السيميائيوف وعلى رأسهم "غريباس" أف لالنفعاالت
اعبسدية واغباالت النفسية أو ما يسمى بػ ػ ػ ػػ"سيمياء األىواء" دور يف توليد الدالالت ،وأ ّف
سيمياء العمل ـبصصة للحدث أو الفعل فقط ،فسعوا إىل التوفيق بُت االذباىُت ،وبعد
ؿباوالت كثَتة كاليت دامت هبا "آف إينو" و"ىارماف باريث" وغَتنبا ،استطاع "غريباس"
ضمها كتابيهما "سيميائيات
و"جاؾ فونتاين" أف يضعا األسس لسيميائية األىواء واليت ّ
وضم الع ّدة اؼبفاىيمية ودسمُت آخرين للتطبيق،
األىواء" ،الذي استقاـ على دسم نظري ّ
حيث خصصانبا للهواوين الغَتة والبخل ،ودد توصال يف األخَت إىل نتيجة مفادىا أ ّف لألىواء

فعاؿ يف توليد الدالالت باعتبارىا مبعث التأثر والتأثَت.
دور ّ
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المحاضـ ـ ـ ـ ــرة الرابعة عشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
الجهود العربية في التحليل السيميائي
لقد انتشر الدرس السيميائي يف الساحة النقدية واألدبية منذ الستينيات القرف اؼباضي
يف أكباء العامل ،أوروبا وآسيا وأمريرا ،ولعل ظهور اعبمعيات اليت اىتمت هبذا العلم اعبمعية
العاؼبية للسيميوطيقا يف "باريس" سنة  ،1969وإصدارىا ؾبلة فصلية عنواهنا "سيميوطيقا
( ")Semiotocaدليل على ذلك ،وكذلك انعقاد أوؿ مؤسبر عاؼبي للسيميوطيقا سنة
 ،1975للبحث يف أسس ومبادئ ودواعد ىذا العلم .أما يف الوطن العريب ،فانتشر بوتَتة
بطيئة ،إذ حاوؿ بعض الباحثُت ترصبة بعض الرتب والدراسات اليت اىتمت باؼبفاىيم
واؼبصطلحات ،وكذا بعض احملاوالت التطبيقية اليت حاولت مقاربة النصوص األدبية سيميائيا،
بشر هبذا العلم.
والبداية كانت ترصبة كتاب "فرديناند دي سوسَت" الذي ّ
 .1جهود العرب في ترجمة كتاب "فرديناند دي سوسير":
_ ترصبة"يوسف غازي" و"ؾبيد النصر" ترصبة كتاب "

Cours De Linguistiques

 ،"Généraleونقلو إىل العربية ليصَت "ؿباضرات يف األلسنية العامة" ،نشر اؼبؤسسة الوطنية
للطباعة ،اعبزائر،سنة .1986
_ ترصبة "صاحل القرمادي" و"ؿبمد عجينة" من اللغة األصلية ونشرتو الدار العربية للرتاب
"تونس" بعنواف "دروس يف األلسنية العامة".
_ ترصبة "أضبد نعيم الررعُت" ،من جامعة "بَت زيت فلسطُت" ،ولرن من اللغة اإلقبليزية
عن ترصبة "وادي باسرُت"

(Baskine

 ،)Wadeونشر دار اؼبعارؼ اعبامعية اإلسرنرية

 1985ليصَت "فصوؿ يف علم اللغة العاـ".
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 .2ترجمة ونقل المصطلح "السميائية إلى العربية:
المؤل ـ ـ ـ ـ ــف

الكتاب

المصطلح المعرب

ؿبمود السعداف
سباـ حساف
ميشاؿ زكريا
حنوف مبارؾ

علم اللغة
مناىج حبث اللغة
األلسنية علم اللغة اغبديث
دروس يف السيميائيات

السيمالوجيا
علم الداللة
علم اإلشارة  /السميولوجيا
السيميوطيقا/السميولوجيا

أضبد كرعُت

فصوؿ يف علم اللغة
العاـ(ترصبة الرتاب)

علم العالمات

صاحل القرمادي
ؿبمد الشاوش ؿبمد عجينة

دروس يف األلسنية العامة
(ترصبة الرتاب)

علم الدالئل

األخضر بوصبعة

ندوة البحث اللساين
والسميائي (اؼبغرب)

السميائية

جهود أصحاب المعاجم أو القواميس:
اؼبؤلف

اؼبعجم أو القاموس

اؼبصطلح

عبد السالـ اؼبسدي

داموس اللسانيات 1984

عالمية/سيميائية

رشاد اغبمزاوي

معجم اؼبصطلحات اللغوية
اغبديثة يف اللغة العربية(معجم

السيميولوجيا/علم
العالدات/دراسة اؼبعٌت

عريب،أعجمي أعجمي ،عريب)
لببة من الباحثُت

معجم مصطلحات علم اللغة علم للرموز/علم العالمات/
السيميوتية
اغبديث
(عريب،إقبليزي/إقبليزي،عريب)

معهد اإلمباء الغريب "ليبيا" معجم اؼبصطلحات (خاص السيمياء
باأللسنية)
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لببة من األساتذة العرب

داموس اؼبصطلحات التحليل السميائية
السيميائي للنصوص

إ ّف اؼبتأمل يف ترصبة اؼبصطلح "السميائية" هبد اضطرابا وفوضى ،وأف ىذا سيحوؿ
دوف بث الرسالة العلمية وتلقيها ،ويقًتح "رشيد بن مالك" خطوتُت لًتصبة اؼبصطلح
السميائي:

1

األولى :حصر اؼبصطلحية يف اؼبعاجم والبحوث العربية اؼبتخصصة.
الثانية :ترصبة ما استعصى نقلو ،وفق عمليات التوليد واالشتقاؽ والتعريب ،وينبغي أف تدرج
ىذه اػبطوة اؼبنهجية ضمن مشروع علمي ال يبلك ديمتو اغبقيقية إال إذا ربوؿ إىل موضوع
ربر صباعي.

تطبيقات السيميولوجيا في النص األدبي العربي:
 .1تجربة عبد المالك مرتاض:
الدراسة األولى :دراسة سيميائية تفريرية لقصيدة "أين ليالي" ل ػ ػ ػ ػ "ؿبمد العيد آؿ
خليفة" ،وبدد "مرتاض" يف كتابو اؼبنهج الذي اعتمده يف ربليل القصيدة فيقوؿ ":اضطررنا
إىل تناوؿ ىذا النص وىو "أين ليالي؟" ،ويقع يف ثالثة عشر وحدة من تفريك اؼبدلوؿ،
ومن حيث البناء اللغوي ،ومن حيث اغبيز الشعري ،ومن حيث الزمن الشعري ،مث حيث
الًتكيب اإليقاعي وخصائصو عرب ىذا النص ،فراف ال مناص من تناوؿ كل عنصر من ىذه
العناصر فصل مستقل بذاتو".

2

( )1رشيد بن مالك ،ترسيمات سيميائية ،ؾبلة كتابات معاصرة ،العدد  ،39أكتوبر _نوفمرب ،2000.1999ص45:
( )2عبد اؼبالك مرتاض أ.ي ،دراسة سيميائية تفريرية لقصيدة أين ليالي؟،حملمد العيد آؿ خليفة ،ديواف اؼبطبوعات اعبامعية ،الدزائر،
،1992ص7:
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واؼبتصفح ؽبذا الرتاب هبد الباحث درس اؼبوضوع دراسة مستوياتية ،حيث درس مستوى
اللغة واؼبستوى التفريري ،واغبيز (اغبيز اؼبراين) ،ومستوى اغبيز الزماين مث اؼبستوى
اإليقاعي ،وقبده دػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد ركز على الداؿ واؼبدلوؿ أي الشرل واؼبضموف ،واؼبالحظ كذلك أف
"مرتاض" وأثناء ربليلو قبده دد ابتعد كلية عن الظروؼ الظروؼ واؼبالمسات اػبارجية اليت
تسهم يف كل األحواؿ يف نشأة اػبطاب ،فقد تعامل معو وفق مبادئ التحليل السيميائي
(احملايثة ،التحليل البنيوي ،ربليل اػبطاب) ،وىذا إف دؿ على شيء فإنو يدؿ على وعيو
بالنقد اغبديث.
الدراسة الثانيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة :بنية اػبطاب ،دراسة تشروبية لقصيدة" أشجاف يبانية".
اعتمد اؼبنهج السيميائي يف دراستو ،ودد بُت ذلك حينها داؿ ":إف مسعانا ىذا يندرج كما
سنرى ضمن ىذا اؼبفهوـ اعبديد نفسو للتعامل مع اإلبداع ،أي لن يروف مسعانا يف ىذا
الرتاب ،إال من أجل ترسيخ مفهوـ القراءة باؼبفهوـ السيميائي ؽبذه القراءة اليت أثرناىا أف
1

سبتد على طبس مستويات".

ويف دراءة ؼبنهجو ،يرى الباحث "موالي علي بوخامت" أ ّف دراسة "مرتاض" كانت
مستوياتية ،وكاف دد أباف عنها مسبقا يف بعض فبػ ػ ػ ػ ػ ػارساتو النقدية ؾبتهدا يف رصدىا:
المستوى األول :وهبسد دراءة تشاكلية انتقائية.
المستوى الثاني :هبسد مقاربة تشاكلية ربت زاوية االحتياز.
المستوى الثالث :ينصب على اؼبقاربة اغبيازية.
المستوى الرابع :يبثل دراءة جديدة يف اغبيز.
المستوى الخامس :يقرأ النص من زوايا األيقونة ،اإلشارة ،القرينة والرمز.

( )1عب ػ ػ ػ ػ ػػد اؼبال ػ ػ ػ ػ ػ ػػك مرت ػ ػ ػ ػ ػ ػػاض ،بني ػ ػ ػ ػ ػ ػػة اػبطػ ػ ػ ػ ػ ػػاب الش ػ ػ ػ ػ ػ ػػعري ،دراس ػ ػ ػ ػ ػػة تش ػ ػ ػ ػ ػ ػػروبية لقص ػ ػ ػ ػػيدة "أش ػ ػ ػ ػػجاف يباني ػ ػ ػ ػػة" ،ديػ ػ ػ ػ ػواف اؼبطبوع ػ ػ ػ ػػات
اعبامعية،اعبزائر،1992،ص18:
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والظاىر أ ّف أثر "غريباس" بُت القسمات يف ربليل "مرتاض" ،وخاصة اؼبستوى األوؿ
والثاين ،إذ اعتمد على ثنائية ناد هبا "غريباس" يف ربليلو اػبطاب السردي وىي (التباين
والتشاكل) ،وتناوؿ الباحث اؼبستوى اػبامس بإجراءات حديثة وخاصة حينما وظف
اؼبصطلحات (األيقونة ،القرينة ،الرمز ،اإلشارة) ،اليت كاف ؽبا حضورا دويا يف تنظَتات
"بَتس" و"دي سوسَت".
 .2عبد القادر فيدوح :دالئلية النص األدبي (دراسة في نونية بكر بن حماد):
يف عمل "عبد القادر فيدوح" نالحظ أنو مل يلتزـ بإجراءات ؿبددة ،تعتمدىا مدرسة
معينة ،بل راح يفتش عن دالالت النص ،فنجده يسعى إىل ربطيم اعبدارية اؼبعيارية الثابتة،
والنزوع إىل تفريك النص وتشروبو ،وفق أدوات إجرائية تستند إىل رصيد معريف ،وخربات
درائية متنوعة ضمن مناخ استفهامي تساؤيل يرفض منطق اعبواب ،ويؤيد عبث السؤاؿ تبعا
ؼبشروع حر يعتمد على االستنباط واالستدالؿ واالستقراء.

1

وتأيت دراءة "فيدوح" ؼبقاربة نص ددًن يف ضوء أساليب وأدوات حديثة ،وتستند إىل
رصيد معريف وخربات درانية متنوعة ،دوف االنطالؽ من مفهومات مسبقة ،أل ّف السيميائية
تسعى دائما إىل فك رموز اػبطاب ،دوف أف يعٍت ذلك إحالة إىل كومة شفرات ودرائن ال
عمق داليل وراءىا ،ودد حاوؿ أف يقف على مستويات ـبتلفة ،صوتية وتركيبية وداللية،
واؼبالحظ يف التحليل أنو تناوؿ اؼبستويات صبلة واحدة ومل يتناوؽبا تفصيال ،فاكتفى بالسمات
الطاغية على ىذه النصوص.
ومل تغب ثنائية التقابل والتشاكل يف ربليلو ،على مستوى األلفاظ واعبمل ،والغاية
رصد ؾبمل العالئق التضادية والتنافرية ،فتناوؿ تشاكل األلفاظ وتشاكل اعبمل ،مث تقابل
األلفاظ وتقابل اعبمل ،واىتم بالوزف واإليقاع اػبارجي والداخلي والتماثل اإليقاعي وأبعاده
اعبمالية والداللية.
( )1ينظر عبد القادر فيدوح ،ضمَت الشعر اعبزائري والسؤاؿ التأويلي،ص55:
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" .3عبد الحميد بورايو" القراءة السيميائية لحكايات كليلة ودمنة (الحمامة المطوقة):
إ ّف النّموذج الغريباسي يف ىذه القراءة ّبُت القسمات،حيث اعتمد على السردية يف
التحليل ،واليت ذبعل من اػبطاب منطلق الدراسة 1 ،لذا يغلب على طابع ىذه الدراسة
البنيات اػبطابية كاغبقل اؼبعجمي ،واؼبقطوعات اػبطابية ،والتجسيدات اػبطابية.
الحقل المعجم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي:
يضع "بورايو" جداوؿ يصنّف فيها اؼبفردات األساسية للحراية من أجل إبراز
دالالهتا ،وانتقاؤه للمفردات يروف على أساس تشاهبها واختالفها (نظرية التشاكل Istopie

عند غريباس) ،مث يقوـ باإلحصاء ليحدد اغبقوؿ اؼبعجمية حىت تسهل عملية الفهم تأويل
شفرات النص ،مث يصنّف اغبقوؿ اؼبوجودة يف النص إىل صنفُت:
_ اغبقوؿ اؼبعجمية اليت تتعلق دبا يسهم يف بياف األطراؼ اؼبشاركة يف الفعل القصصي
(الفواعل واؼبمثلوف).
_ حقوؿ تتعلق حبركية القصة ومبو الفعل وموضوعات القيمة ،مث وباوؿ ربط ىذه اغبقوؿ
بعضها البعض.
تقطيع النص:
بغية ربديد اؼبقاطع السردية ،ينتقل "بورايو" إىل عملية تقطيع النص على أسس
ثالث:
_ االستغالؿ النسيب لألحداث.
_ االنتقاالت اؼبرانية.
_ تغَت الشخوص اؼبشاركة يف الفعل القصصي.

( )1ينظر :عبد اغبميد بورايو ،التحليل السيميائي للخطاب السردي ،دراسة غبرايات من ألف ليلة وكليلة ودمنة ،منشورات ـبرب عادات
وتقاليد دار الغرب،ص203:
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مث ينتقل إىل التحليل السردي اػبطايب أين وبدد فيو اؼبتواليات السردية (الربنامج السردي)،
ويف القصة حدد ثالث متواليات:
األولـ ـ ــى :ووب ّدد فيها الوصالت (الذات ،موضوع القيمة ،اغبالة ،طبيعة اؼبوضوع).
الصياد =الذات ،

موضوع القيمة= اػبربة واػبداع ،

توفَت الغذاء وما ىو كائن القبض على اغبماـ) ،

طبيعة اؼبوضوع (ماىو ظاىر

واغبالة الوصل( )  ،فاؼبعرفة والقدرة

واإلرادة سبثل عنصر الرفاءة الذي يب ّرن الذات اؼبن ّفذة (الصياد) من تنفيذ الربنامج.
الثاني ـ ـ ــة:
اغبمامة (الذات)،

موضوع القيمة (اغبرمة)،

واغبالة الوصل( )  ،طبيعة اؼبوضوع

(العمل من أجل اؽبروب) ،وشرلت كفاءة اغبمامة جزءا من الربنامج السردي.
الثالثـ ـ ـ ــة :مبيز برناؾبُت سرديُت :األوؿ ويشًتؾ فيو فاعل الفعل (اغبمامة) ،الذات اؼبنفذة
(بادي اغبماـ) ،موضوع القيمة (االيصاؿ بالعمراف) .والثاين يقوـ على العناصر التالية:
ذات فعل الفعل (اغبمامة اؼبطودة)،

ذات اؼبنفذة (اعبرذ)،

موضوع القيمة (فك

الشباؾ) ،والربناؾبُت السرديُت وبققاف برناؾبا يقوـ على العناصر التالية :ذات الفعل(اعبرذ)،
ذات اغبالة (اغبماـ) ،موضوع القيمة (التحرر من األسر).
وتتروف اػبطاطة السردية من:
الرفاءة (القدرة)
التحريك (احملفز)
التقوًن _الصياد (الصفات) اغبمامة (الصفات ،اؼبرانة الرفيعة)،

األداء (فعل الصياد

الذي باء بالفشل) ،فعل الفاعل (اغبمامة ،وانتهي بالنجاح).
البنيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة العميـ ـ ـ ـ ـ ــقة:
بعد عملية التحليل يتوصل الباحث للبنية العميقة ،ويضع شرال واؼبتمثل يف اؼبربع
السيميائي(البنية الداللية).
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مظهر

كينونة

(الغذاء من أجل اغبياة)

(خطر اؼبوت)
سر

وىم

الالمظهر

الالكينونة

الروح اػبالدة

اعبسد الفاين

ويرجع الباحث العالدات الداللية النصية اؼبدروسة ؼبفهوـ فلسفي كاف سائدا أياـ
روايتهاواؼبتمثل يف ثنائية الروح والجسد ،حيث يتصل األوؿ بالقيم االهبابية يف حُت يرتبط
الثاين بالقيم السلبية.

1

"بسام موسى ق ـ ـ ـ ـ ـ ــاطوس""سيمي ـ ـ ـ ــاء العنوان:
ّ

"بساـ موسى" أف العنونة يف اؼبنجز الشعري أكثر رمزية ومراوغة منها يف اؼبتخيل
يرى ّ

السردي ،ويف كل األحواؿ فإ ّف العنونة يف اؼبنجزين غالبا ما تنتهك اللغة العادية اليت ىدفها
"بساـ" فصلُت للدراسة التطبيقية،
التوصل إىل اللغة اؼبنزاحة ،وبعد فصل تنظَتي ّ
خصص ّ
2
الثاين يف اؼبنجز الشعري والثالث يف اؼبنجز السردي.
ود ّدـ الباحث صبلة من اؼبالحظات حوؿ العنواف:
_ العنونة أنظمة سيميائية ربمل ديم اجتماعية وأخالدية وسياسية ،وتؤدي وظيفة فنية،صبالية
وعصرية.
_ يبيز يف العنواف مستويُت :السطحي اؼبتمثل يف كمية اإلعالـ اليت بيثّها ،والعميق مبٍت على
التناص.

( )1عبد اغبميد بورايو ،التحليل السيميائي للخطاب السردي ،ص82:
( )2ينظر :بساـ موسى داطوس ،سيمياء العنواف ،وزارة الثقافة ،عماف ،األردف(،ط،2001،)1ص166:
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_ يبرن للعنونة أف تستوعب النص ودد تتجاوزه يف كثَت من األحياف أو تتناص معو ،أو
توظفو بطريقة فنية رامزة وموحية ومراوغة.
_ وبتاج القارئ لفهم العنواف ،فهم النص أو العطس فالعالدة بينهما جدلية.
_ وظائف العنونة غَت دارة.
واختار الباحث مباذج أو عينات لدراسة مشلت شعراء وروائيُت عربا من اؼبشرؽ واؼبغرب ،ومن
مباذجو نذكر عنواف "ذاكرة اعبسد" ل ػػلراتبة اعبزائرية "أحالـ مستغامبي" ،فهو يرى أ ّف عنواف
الراوية مرتنز بدالالت تفتق طادات ىائلة من الشعر ،فالذاكرة نقيض النسياف حافظة وواعية
على كل شيء.

1

ىذه أوؿ عالمات شعرية العنواف ما ربدثو من انزياح أسلويب ،دافزة أو مشرلة وثبة
باذباه الشعر 2.فالذاكرة تتحوؿ إىل عالمة سيميائية زبتزف  :اغبزف ،الوجع ،الظلم ،الطفولة
اؼببتورة واحملرومة والشهداء والصاغبُت ،وسيمياؤىا اليد اؼبقطوعة وإعالف الصمت أذانو
للصوت.
تبٌت العديد من النقاد العرب مناىج نقدية حديثة بصفة عامة،
مجمل القولّ :
والنظرية السيميائية بصفة خاصة،وإ ّف اؼبتتبع ػبطواهتم سيرتشف أهنا تقارب اػبطوات اليت
ظهرت ودطعتها يف الغرب ،وىذا ال يعٍت ّأهنا صورة طبق األصل منها ،بل أعيد إنتاجها من
جديد بأساليب ـبتلفة ،وحاوؿ البعض مراعاة خصوصية األدب العريب (عبد اؼبالك مرتاض،
أىم الرواد الغربيُت الذين ؽبم أثر يف
ؿبمد مفتاح) وإ ّف مالمح التأثَت بادية يف أعماؽبم ،و ّ
النقد السيميائي "غريباس"" ،كورتاس"" ،جوف كلود كوكي" وكذلك "جوليا كريستيفا"
و"روالف بارث" و"تودوروؼ" ،كما ظهرت ذبارب أخرى يف نفس اؼبيداف سبثلت يف نقل
اؼبصطلح وترصبتو ،وخَت من مثّل ىذه التجربة "رشيد بن مالك" و"عبد السالـ اؼبسدي"
( )1اؼبرجع السابق،ص126:
( )2اؼبرجع نفسو،ص127:
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السيميائيات و"التأويل بُت
وغَتىم ،وكذلك ذبربة "سعيد بنرراد" يف ترصبة مؤلفات مثل ّ
السيميائيات والتفريرية" لػ ػػ"إمربتو إيرو".
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