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ABSTRACT 

There are many points of view according to different vision but the natural 

phenomenon for research method is same. The scientific theories and approaches 

which analyzes the language from the linguistic structural approach, the method 

of composition, the dissociative approach, the semiotic method of today’s scholar 

especially in the field of modern and contemporary Arabic criticism is due to the 

spread of translation and increased area of friction with the languages used in 

the west. 

Some of the scholars think that they have introduced new theory and modern 

devices to the language, but the ancient scholars used the signs of science. 

According to the west scholars, science is not the exclusive domains of people 

without others, it is a communication between human beings. From the point of 

view of Arab scholars, I have summarized the discussion under these facts is: 

Definition of semiotic, the requirements of the curriculum, the difference 

between linguistic of sentence and speech, and the statements of renowned 

scholars in this field. More the need of the semiotic syllabus in our Arabic 

language also been highlighted. 

The contribution of Ancient Arab linguists’ strategies is helpful in the field of 

study Arabic Language. We hope that we should be able to look at the semiotic 

syllabus in an Arab spirit to show its features. 
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 :املقــدمة

علم اللغة من العلوم التي تعد جزءا من أجزاء املنظومة العلمية، وتتعدد نظرياته ومناهجه التي تحلل 

اللغةةة، نمن هةةملن املنةةاههج املننه الاليوا اللوةةةةةةةةةةةةةةةاتك، واملننه الاليوا التيويوي، واملننه الت  ييك، ومننه ال راء  

شةةةةةرد العد د من املتةةةةةفدةاد الواند  ع   علماء الوةةةةةيميولوسي الوةةةةةيميانك، ولملا ان  والت ال الجمالي، واملننه

لغتنا في  ومنا هملا خاصةةةةةةةةةةةة في ل ل الن د العراك الةد س واملعاصةةةةةةةةةةةر يوةةةةةةةةةةة   ان شةةةةةةةةةةةا  ال  جمة و ياد  موةةةةةةةةةةةالة 

 االلتياك مع الغرب. ن دم تحد ًدا ملننه الويميائية، ومتفلااته بأتواقها املتنوعة. 

 تعريف السيميائية:

ولةه وماةادئةه من معموعةة  ةام   من الة وع املعرنيةة اةاللوةةةةةةةةةةةةةةةانيةاد الوةةةةةةةةةةةةةةيميةائيةة علم  وةةةةةةةةةةةةةةتمةد أصةةةةةةةةةةةةةة

وال لوةة ة واملنفو والتحليل الن يةةألي ابنل بولوسي، ويدع ع   ال مظاهر الوةةلوك ا توةةاتك بدءا من االن عاالد 

 بالف وي االجتماعية. 
ً
 من  نتاجه للغة ال وةةةةةةةةةيفة ومرو ا

ً
وتعوى بد اسةةةةةةةةةة ال ما   ا الوةةةةةةةةةلوك ا توةةةةةةةةةاتك بدءا

 اللااي  وجميع العالقاد االجتماعية والف وي ابسفو ية والد لية. و 

 بةالد التةةةةةةةةةةةةةةعو ةة، لتى محةاولةة تحةد ةد 
ً
والعجية  أننةا   ا أ دنةا تحةد ةد مةاهيةة هةملا العلم سةةةةةةةةةةةةةةنعةدن أمرا

يعض محفاته ال ب ى أمر بالد التعو ة، ويثم  لوله ال ثم  من الجدع، بل قد  ؤدا  ل  ال ثم  من سوء ال هم. 

د ت ا الفري ة التي  لت  هاا ا توةةةةةاي سةةةةةلوةياته أا معانيه، وري أ اةةةةةا الفري ة التي  وةةةةة ال  هاا هملن توةةةةةا ال 

 وثالثة للورد و ايعة للشعر الخ.  ،وأخرى لدخفاب ،املعاتك

وابةيةةةةد أي هةةةةملن التتةةةةةةةةةةةةةةلي ةةةةاد املتنوعةةةةة ال تعود  ل  لايعةةةةة املعةةةةاتك التي تلتعهةةةةا اب ةةةةةةةةةةةةةةيةةةةاع التعام  ةةةة 

 ناملعاتك ال تتحدد بعواهرها، بل تعود  ل  الثوابت التي   رضها نمط بناء ال  يل تعام ا ع   لدن.املختل ة، 

الوةةةةةةةةةةةيميائية في جميع الةاالد بحس في املعوى ال من ليس أصةةةةةةةةةةةوله وجوهرن، بل من ليس ان ثاقه تعد  

 ة. عن عملياد التنتيا املتعدد ، باعتاا ها الوعاء الملا تت  نيه الولوةياد ا تواني

 ةثم  ج اابنل و ولوجيا، والوةةةةةةةةةةةةةةوسةةةةةةةةةةةةةةيولوجيا، والتحليل 
ً
ن د أنا ت نتائعها النظرية والتفاي ية علوما

الن يةةةألي، والتا يو، والخفاب، وال ما له صةةةلة بااداب وال نوي، وتناوع ا نتاا ا توةةةاتك من  وا ا نظر جد د ، 

 ال تعميعا لعالماد متنانر و عاد  النظر في لري ة التعالك مع قاا ا املعوى التي  ع  تتف
ً
 .ل   جراًء دالليا

ومن هنا نهل  فاو هملا املعوى اللغة املنفوقة وامل تو ة، ع   ونو ما قر ته يعض املدا ي اللغوية في 

 ما ختائتهي، وليل مناب اترى أي "اللغة امل تو ة واللغة املنفوقة ال تنفاالتي اللوانية ا( برا) أو  ا ةمد سة

اك ن ر  أيامةةةةا  ةةةةدو  لولةةةةه هةةةةملا املن    (1)د   ي من نحا العالقةةةةة بمي لغةةةةة ال تةةةةابةةةةة ولغةةةةة النفو"والبةةةة ،املممز 

 الجد د. 

شةةةةةم  تي أ من املهم بميايو  وةملل  هل   تةةةةةد هاا اللغة الة ي ية في معناها وماناها أم اللغة املجا ية،

ة "أي اللغةةة املجةةا يةةة تتعةةا غ مع اللغةة  عرف العالقةةة بينامةةا، ورعتب  في هةةملا الوةةةةةةةةةةةةةةيةةا  بنةةه (تودو وف) ل  م ولةةة 

ابدبية تتعا غ مع اللغة املشةة  ةة ليك ت رغ لاةةو  اب ةةياء.  الشةة انة ليك ت رغ لاةةو  اليلماد وأي اللغة

تغوي ا ميانية املتالة لهما اك توةةةةة ال رابة بيناما.. وي وةةةةةر في الوقت ن وةةةةةه نوجود ختةةةةةم مشةةةةة  ك   وةةةةةر صةةةةةلة
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 ن ابخرى. ع ألداهما

الداللة املجرد  اللمل ن  ابدب التةةةو   الاال ية ةوةةةالر في صةةةراعه مع املعوى املةتةةةن، ومعوروةةةت دم 

 (2) يشيل م تلف في النل  عنه في الشعر...". استوليا ع   اليلماد في الةد س اليومك ويتح و هملا التعاوي 

شةةم  وناتك، ةما   ي المة الوةةيميائية أو "الوةةيميولوجيا"، أو "الوةةيميولي ا"، مشةةت ة من ابصةةل الي  

 ل   لةة  )سةةةةةةةةةةةةةةيوسةةةةةةةةةةةةةةم (   وعج " م ننةةا أي نتتةةةةةةةةةةةةةةو  علمةةا  ةةد ي ليةةا  العالمةةاد داخةةل الةيةةا  االجتمةةاعيةةة، علمةةا 

سةةةةةةةةةةةنشةةةةةةةةةةةيل نرعا من علم الن ع االجتمامي. ومن ثمع نرعا من علم الن ع العام. وسةةةةةةةةةةةوف نفلو ع   هملا العلم 

  .(3)مة"("اسم "سيميولوجيا" )من الل ظة ا  ري ية "، التي تعوي "عال 

أما ما   ا اللوةةةانية نم ى )بم ي( أ اا ع   ثالثة أيعاد  ئنوةةةة، الوةةةيميائياد صةةةريحة في هملا املجاع، 

ريج الاعةةد النحوا ال  ةي،ي، والاعةةد الةةداللي، وري التةةةةةةةةةةةةةة ةةة التي تشةةةةةةةةةةةةةةيةةل العالمةةة ال رد ةةة أو العرنيةةة املتمثلةةة في 

؛ ةنهي توةةةةةةةةةةةةةةلم بولةةد  الظةةاهر  الةةدالليةةال واعةةد ال  ةي يةةة للنحو والتةةةةةةةةةةةةةةرف، مع مراعةةا  وجود ال رينةةة، والرمز. 

 ةي ما اانت لغ اا وةي ما ااي  يل تعلياا. 

أنه  العالماد في قل  الةيا  االجتماعية، ويع  أي نتتةةةو  و  الوةةةيميولوجيا بد اسةةةة الدالئلعلم ياتم 

 شةةةةةةةةةةةةةةيةةل جزءا من علم الن ع  علم  ةةد ي ليةةا  الرمو  والةةدالالد املتةةداولةةة في الوسةةةةةةةةةةةةةةط املجتم ي، وهةةملا العلم

 ت تنا الجهةةة التيبةةموضةةةةةةةةةةةةةةوعةةه الةةملا ياتم علم  لةة  ال علم الةةداللةةة،بمةةا   رب له هةةاي م هوم وو ي ةةة العةةام. 

 
ً
 أنواع الدالالد واملعاتك. ب اهتماما نريدا

 توةةةةاقهاأال و ، العالماد ةسةةةةاد  تمثل املعرنة والت حا في الوةةةةيميولوجيا ومن هملا املنفلو أصةةةةاحت 

 هملن العالماد لوانية أم  م  لوانية.  ت، سواء ااناملةتملة في التعام  االجتمامي

ويت و مع مةةا  ةةملهةة   ليةةه ويوا يةةه في ال هم)لورع برييفو( في أي الوةةةةةةةةةةةةةةيميولوجيةةا علم  عوى بةةالاحةةس في 

 ي العالمة اللغوية ري  .أنظمة العالماد يغض النظر عن نوعها أو متةةةةةد ها، عالماد لغويا اانت، أو  م  لغوية

خالع تمعن  من .اللوانياد الاليوية التي تاتم بالجملة ملا ما  ممزن عنلو  سي.محو  مشروع )سوسم ( الويميولو 

 العالمة.  التعري اد التي قدمت للويميائياد  تضح أ اا جميعها تتامن متفدح

أا اولو أسةةةة فنا ما عرضةةةةنا ونهمنا من مدلوع ليل ما قيل وتم تفاي ه ع   سةةةةالة ال  ر العراك نعد 

ي وع و ، وهنا  تع   دو  اللوانياد لاياي موقعها في هملا الة ل ضا  ة جملو ها في التا يوعالمة لغوية لها  اةر  

( ا محمد الةناش نإي "دو  اللوةةةةةةةةةةةانياد الةد ثة، هو  عاد  هييلة قواعد النحو
ً
لعراك )بم هومه الواسةةةةةةةةةةةع لاعا

وهةةملا ، مع العراكمع التفو  الةةملا لتةةةةةةةةةةةةةةةل في املجت من منظو  جةةد ةةد، نت ةةدمهةةا بفر  أخرى تيوي أةل  مالءمةةة

 (4) ال  اث اللغوا )اللواتك( بل تأةيد ل يمته.." املننه ال  عوي االنت اص من قيمة

 متطلبات املنهج:

من التةةةةةةةةةةةةةةع    عاد تعريف ، و ا  ةةةةةةةةةةةةةةا  ( -الرمز -علم العالماد ) اب  وي  تفل  املننه تحد د ماهية 

ضةةةح لنا ويت، نعند )سةةةوسةةةم ( تتيوي العالمة من الداع واملدلوع  ،اخر دقيو للعالمة الختالف مدلولها من بالس

 "اللغة لري ة  توانية خالتة، و م   ريزية لتوصيلأي العالماد وأتواقها املوضوع الرئنع للويميائياد؛ بي 
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" ابنيا  واالن عاالد
ً
   اد ا

ً
ة  نما وأوضةةةةةةح أي قيمة العالم (5)والر ااد، بواسةةةةةةفة توةةةةةةو من الرمو  املولد  توليدا

 ت من في عالق اا بما  عاو ها من العالماد ابخرى. 

 وهملا امل هوم تأةد ووضح انفالقا من مشروع )دا سوسم (. 

 ع   د اسةةةة ليا  العالماد في ةنف املجتمع، باعتاا  اللغة  اهر  
ً
وعليه باد اهتمام املوضةةةوع منتةةةاا

 بةةةل البةةةد من قةةةدممي  والةةةد ةةةدم ي ال  تحرك بل اجتمةةةاعيةةةة، ت را من املجتمع، وتعود  ليةةةه، وتتةةةةةةةةةةةةةةا  اللغةةةة اةةةا

اك  (6)  م  متح و. اثلتمي، ةمةةةةةةا أي ا بةةةةةةداع هو ن يعةةةةةةة تعةةةةةةا غ وان فةةةةةةاع بمي الواقع ال ةةةةةةائم ولمور  ل  واقع

 تو ادف تح يو التواصل، بالنظر  ل  أهميته في الةيا  ا توانية. 

أصةةةةةةةةةةةةةةا  من م تاةةةةةةةةةةةةةةياد  ل  أي د اسةةةةةةةةةةةةةةة عدد من الة وع اللغوية بمثابة الشةةةةةةةةةةةةةة ر  التي تت مل العمل 

 االجتمامي للغة الها. 

 - ل  جةةانةة  العالمةةاد اللوةةةةةةةةةةةةةةةانيةةة  –هةةملا   ودنةةا  ل  ت اةةل توسةةةةةةةةةةةةةةع )بم ي( في م هوم العالمةةة، ننشةةةةةةةةةةةةةةمةةل 

 نا ت ررعاد وت ويماد، ما بميج العالماد  م  اللوانية، مما  وحي بتعو ة مدلوع العالمة عندن، وأنت  ل

 العالماد اللوانية )أو الل ظية(ج وي تد هاا ال الم املنفو  وعالماد ال تابة أو الةروف بأا لغة اانت.  -أ 

العالماد  م  اللوةةةةةةةةةانية )أو  م  الل ظية(ج وري التي ت وم ع   أنواع سةةةةةةةةةنلية أخرى  م  ابصةةةةةةةةةواد والةروف.  -ب

د عاةةةةةةةةةةةوية مرتافة بعوةةةةةةةةةةةم ا توةةةةةةةةةةةاي )مثلج لرااد الجوةةةةةةةةةةةم وأوضةةةةةةةةةةةاع الجوةةةةةةةةةةةد ويم ن أي ن وةةةةةةةةةةةمها  ل  عالما

اتية تحيل ع   أ ةةةةةياء خا جة عن العاةةةةةوية ا توةةةةةانية  والعالماد الشةةةةةمية والوةةةةةمعية والملوقية...(، وعالماد أد 

و ابولوية للعالماد اللوةةانية التي ت وم ع
 
ف ع 
َ
  اللغة أو  )مثلج املاليع واملوسةةي و و  ةةا اد املرو ...(. وعاد  ما ت

 ال الم. ةما   وع )سوسم ( بأي اللغة ميوي ةام  وتوو متيامل من العالماد التي تعب  عن ابنيا .

 ع   الو ي ة االجتماعية -با ضةةةةةةةةةةانة  ل   ل –ويتاةةةةةةةةةةمن املوقف الاليوا 
ً
التواصةةةةةةةةةةلية( للغة،   لةالا

 بمي الظواهر التا ي ية
ً
 واضةا

ً
 (7) للغوا في لةظة  منية يعيناا"ا والختائا املممز  للنظام ،وتميمزا

 لسانيات الجملة ولسانيات الكالم: 

 ر  أي الخفاب معموعة جمل تتوانر ع    ةةةةةةةةةةةةةةري النظام، لتى   وةةةةةةةةةةةةةةوى د سةةةةةةةةةةةةةةه وماللظته ن د ت  ا 

 ؛ ول ن الة ي ة خالف  ل املنفو التةةةةةةةةةةا م للوةةةةةةةةةةانياد التي تحدد موضةةةةةةةةةةوعها في الجملة وال تتعاو نبصةةةةةةةةةةدمنا 

اللغةةةةة بمةةةةا نياةةةةا من خفةةةةاب موجةةةةه تتح م نيةةةةه عوامةةةةل يعيةةةةد  عن جمود ال ةةةةاعةةةةد  ت تلف ب ليةةةةل ليةةةةس تعتب  

 د  ما تنمو الةاجاد، وتتع د ابعماع، وتمتد ابنوا ، تغّم  اللغة من ب (ج وسةةةةةةةةةةةةةةوباختالف املواقف، عب  عناا )

ملخالاة  ل نتتةةةةا  أ ةةةةد مع ولية، وأقل عال ية، وتعوغ املشةةةةاعر بابنيا ، وت ف عن م الاة ال  لايعها،

، ول ناا تتةةةم   الع ل، ومن ثمَّ بالملاد تنف ئ النب  ، وتتعدد امل الع، نتتةةةم  اللغة أ ةةةّد 
ً
، وأ ةةةّد وضةةةولا

ً
ضةةةافا

 أن  ، وأصم، وأبرد
ً
   (8) ."نتا

ت د أي  ع ( والي با دومن خالع هملا املنحوي الفاي ي في الةد س عن بلية لغة الخفاب املوجه نإي )

  ا ما يعد الجملة، وأي الخفاب ميوي ن ط من جمل، ينأو  الخاص وقواعدن ونحون متل  ولداته  الخفاب

 ثم اللغةةةةة مهمةةةةا اةةةةانةةةةت 
ً
، نةةةةأدخةةةةل االهتمةةةةام بةةةةالاال ةةةةة بمةةةةا نياةةةةا من جمةةةةاع تعام ا أول  ثةةةةانيةةةةةعنةةةةدن الخفةةةةاب أوال
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 (9)"باالهتمام

وجية   الوةةةةيميول نتاا الداللة وتح يو نعل التواصةةةةل بواسةةةةفة ابتوةةةةا -با مياي–تؤةد التعر ة أي 

 اللغوية و م  اللغوية. 

 للغة أةل   جرائية من تحد د سةةةةةةةةةةةةةةابم    وع نيهج " ي اللغة بملاتاا ري   دم
ً
العملية  بوع  ييو  م هوما

( أو يعاا    التي تتةةةةةةةةةةةةةةا  نياا التعر ة الخاصةةةةةةةةةةةةةةة عامة، ناللغة ت ا ا  تعال  به انفااع ما
ً
 )خا جيا

ً
ويتةةةةةةةةةةةةةةم  تعام ا

وقابلية الن ل هما شةةةةةةةألب والد يعينه، ب اما لنوةةةةةةةا سةةةةةةةوى   ل  تع  ي صةةةةةةةو ا، والت ا اأخرى ري تحويل الن يةةةةةةةألي 

لو وي الخفةةاب، وهنةةاك  نةةةةةةةةةةةةةةألب نو  الخفةةاب الشةةةةةةةةةةةةةةةامةةل عزلةةة ليةةاتنةةا  الوةةةةةةةةةةةةةةمو بعزء من ليةةاتنةةا  ل  موةةةةةةةةةةةةةةتوى 

 .(10)املؤقتة"

في  رنةةا"ل عةةد التحليةةل الاليوا النظر التي ترى أي وجهةةة تتاةةةةةةةةةةةةةةمن وانفالقةةا من هةةملن ال رضةةةةةةةةةةةةةةيةةة التي 

 منالوةةةةةةةةةةردوهنا تيوي اللغة معموعة من الجمل.  الجملة دوي أي  يوي معرد
ً
قائمة جمل ةام  ،   ة منية أصةةةةةةةةةةال

 .سايألي في جميع علوم اللغةاب  اعدا و ال هوم املو  واسعال ياي ،  اد الت ريريةالجمل ع   ال

ملدلوع، أا تتعرد من تتيوي من الداع واو  ،معرد والة ي ة ما قدمه )سةةةةةةةةوسةةةةةةةةم ( مل هوم العالمة بأ اا 

با ضةةةةةةةةانة  ،و اقي املعا ف ابخرى  وا تافت ةملل  بالشةةةةةةةةعرية والنحو والاال ة، الواقع والفايع الةيةةةةةةةةألي واملرج ي

"وجود النب   اال ونيماد الثانوية املتمثلة فياملعوى  آلياد  وةةت دمها املتيلم لاةةمايلاعض التغم اد التةةوتية ا

أقد  في ال شةةةةةةةف عن  الع املعوى؛ ودقائ ه من  دوي امل توب،  ععل ابوع  والتنغيم بالملاد في ال الم املوةةةةةةةموع

 (11) الثاتك"

اللوةةةانياد جزء من الوةةةيميولوجيا ةما عند )سةةةوسةةةم ( نإي  الوةةةيميولوجيا أعم من اللوةةةانياد أا  ي

 ا من ةثم الوةةةةيميولوجيا أخا من اللوةةةةانياد، أا  ي الوةةةةيميولوجيا نرع من اللوةةةةانياد وأي  والي با د  عتب 

املتمعن في املتةةةةةةةةةةفدةمي ع   املوةةةةةةةةةةتوى  .العالماد الاتةةةةةةةةةةرية وابتوةةةةةةةةةةا   م  الل ظية توةةةةةةةةةةتعمي بابنظمة اللغوية

اسةةةةةةةةةةةةةةتعمةةل الوةةةةةةةةةةةةةةيمولوسي في الةةداللةةة ع   أا شةةةةةةةةةةةةةةأليء، ن ك ابصةةةةةةةةةةةةةةةل للةةداللةةة ع  " علم في الفةة   املعجمي، ليةةس

ي ك ليس عدد الوةةةةيميولي ا جزءا ال ع   املرغ". والسةةةةيما في ال  اث ا  ر  وموضةةةةوعه د اسةةةةة العالماد الدالة

 .من علم الف   تعزأ

بالد اسةةةةةةةةاد املنتةةةةةةةةاة ع   د اسةةةةةةةةة ابتوةةةةةةةةا  الدالة.  و   لاولنا اسةةةةةةةةت راء تراثنا العراك، وجدنان لانال 

 اةةةل من )برييفو ألةةةد أنتةةةةةةةةةةةةةةةةا  اتعةةةان سةةةةةةةةةةةةةةيميةةةاء التواصةةةةةةةةةةةةةةةةل ب رتوةةةةةةةةةةةةةةةةا  ل  جةةةانةةة  )جو ا مونةةةاي( التي نةةةادى هاةةةاو 

ليس اتوةةةع امل هوم أةل  نأةل  لتى  شةةةمل د اسةةةة جميع  بالوةةةيميولوجيا  لخ، نيعوي...(و)بوروةةةلع(و)ما تيليه(

الولوةياد، ونالوا تحد د موانة لد اسة التغم اد اللغوية. وةما هو واضح نإي لايعة اللوانياد التا ي ية 

لملا ا وموضةةةةةةةةوعاتاا لم توةةةةةةةةم  بمعالجة موضةةةةةةةةوع الخفاب معالجة  اد صةةةةةةةةلة بعوهر اللغة. نالتحليل التعاق،ي

)سةةةةوسةةةةم (. أي  ؤسةةةةع معالم اللوةةةةانياد الاليوية، ويرسةةةةم ع   لاع املننه التا يخي في الد اسةةةةاد اللغوية نرغ 

 خفابا ايوتمولوجيا  تعامل مع نظام اللغة بمنفو علمي جد د ال    ك أصوله ال لو ية والعلمية. 

 - ي التحليل الاليوا للغة ترك معاال واسةةةةةعا وناةةةةةاء ختةةةةةاا لد اسةةةةةة الخفاب من موةةةةةتوياد عد د ج 



 (2، العدد 3املجلد )                                                                                                   (ء2019دیسمبر )افکار

  62 

لتى  -املوةةةةةةةةةةتوى املعجمي.     -املوةةةةةةةةةةتوى الداللي.  -املوةةةةةةةةةةتوى التةةةةةةةةةةرفي.  -املوةةةةةةةةةةتوى ال  ةي،ي. -املوةةةةةةةةةةتوى التةةةةةةةةةةوتك. 

 املوتوى الاالغي. 

أي اللوانياد جزء من علم عام هو "الويميولوجيا".   وعج "ولنع علم اللغة  ل د  ه  )سوسم (  ل 

  ال جزءا من هملا العلم العام. 

و ي ال وانمي التي سةةةةةةةةةةةةت  شةةةةةةةةةةةةف عناا الوةةةةةةةةةةةةيميولوجيا سةةةةةةةةةةةةتيوي قابلة للتفايو ع   علم اللغة. وي وع في 

وةةةةةةةةةةةانية ري قال ال شةةةةةةةةةةةأليء موةةةةةةةةةةةألة موضةةةةةةةةةةةعب لخرج أما باللوةةةةةةةةةةةاة  لينا، وخالنا ملن سةةةةةةةةةةةا نا، ننعتب  أي املوةةةةةةةةةةةألة الل

انفالقةةةةا من ألرولةةةةاد ايوةةةةةةةةةةةةةةتمولوجيةةةةة لعلم اللغةةةةة. والتعيمي بيناةةةةا و مي ال الم الةةةةملا   وةةةةةةةةةةةةةم سةةةةةةةةةةةةةةيميولوجيةةةةة. 

بالتتةةةةةةةرف ال ردا للمؤسةةةةةةةوةةةةةةةة االجتماعية للغة، نهو تشةةةةةةةاي   وةةةةةةةم بالتحوع والتغم  وي ي  نرصةةةةةةةا لتحليله من 

للداللة  Sémiotike ية .. الخ. وقد و ف أناللوي ل ظتوجهاد علمية عد د ج ن وةةةةةةةةةةةةةةية، اجتماعية، أنل بولوج

أ ةةةةةةةةةةةةةةد ما  يوي  ةما اهتم أ سةةةةةةةةةةةةةةفو هو ااخر بنظرية املعوى و ل عملهما في هملا املجاع مرتافا ع   نن ا قناع،

نظرية سةةةةةةةةةةيميولوجية ت وم ع   التميمز بمي  باملنفو التةةةةةةةةةةو ا، ثم توالت اهتماماد الرواقيمي المل ن أسةةةةةةةةةةوةةةةةةةةةةوا

والشأليء، ل د نر  نرد ناند دا )سوسم ( بمي اللغة وال المج " ي اللغة وال الم عندنا لنوا يشأليء الداع واملدلوع 

والد، نإنما ري منه بمثابة قوةةةةةةم معمي واي ااي أسةةةةةةاسةةةةةةيا، والةو   اع، نهي في ااي ن وةةةةةةه نتاا اجتمامي ملل ة 

 ن مما سة هملن املل ة. ال الم ومعموعة من املواضعاد  ت ناها ال ياي االجتمامي ليم ن ابنراد م

  ا أخملنا ال الم جملة بدا لنا متعدد اب ياع متاا ن امل وماد مو عا في ااي ن وه،  ل  ما هو نردا، 

 . (12)و ل  ما هو اجتمامي... أما اللغة نهي ع   ع ع  ل ، ال بملاته ومادأ من مااداء، التاوي "

تال ماي ومتواصةةةةةةالي وع   الر م مما  ادو للوهلة ول ن مهما   ن من نرو  بمي اللغة وال الم نإ اما م

ابول  من أي دا )سةةةةوسةةةةم ( قد أهمل لوةةةةانياد ال الم وأيعدها من صةةةة  اا العلمية النت ا ها لعنتةةةةر االت ةةةةجام 

والولد ، ويرى يعض الاالثمي بأي ")سةةوسةةم ( لم  نف ال الم، ولم  اعدن من الد اسةةة اللوةةانية، ةما قد توهم 

ال  غي   -أا الملاد املتيلمة  -ااي م اوال لد ثه عن لوةةةةةةةانياد ال الم، واملراد بملل  أي ال الم  الاعض، و  ال ملا

 في الد اسة اللوانية  ال مؤقتا ون ا ملتفلااد مننجية مادام  وتحار وي تا له لمزا في الد اسة اللوانية.

صةي  أنه لنع من صميم الد اسة اللوانية التا مة بي د استه ال ت وم  ال بتدخل عد  علوم، أا  

 عد  مناهه ت تلف من ليس الفايعة والجوهر مع املننه اللواتك امل   ر. 

وقد دانع تعوم )تشومويك( عن هملا االتعان لمي لدد والد  "من ا  يالياد االس  اتيعية الرئنوة 

ع عن املدى الملا  حر  هملا التاةةةةةةةةةةةةةةنيو املتعمد ةمتةةةةةةةةةةةةةةد  للتاتةةةةةةةةةةةةةةر العلمي العميو، وهل  لت ك عندما   وةةةةةةةةةةةةةةاء

. نإي ااي )ناي د  (  عن  (13)بانت ائه ثم عن املدى الملا   لل به هملا التاةةةنيو  ميانياد االة شةةةاناد الهامة"

ةظة لة ال توجد  ال في الد رى أي " الجم ( ميل بن نوةةةةةةةت)بالخفاب عن الشةةةةةةةيلية، وأوج  اق  انه بالداللة، نإي 

ومن هنا ناللغة بامل هوم الوةةةةةيميولوسي أضةةةةةةت معموعة من العالماد التي   ما تيوي لنية، ، (14)التي ت اع نياا. 

وأي الظاهر  اللغوية ري  اهر  سةةةيميائية سةةةتيوي ماد  ختةةةاة للمننه الوةةةيميانك في تحليله لدخفاب مع تعاو  

 الثنائية )اللغة ال الم ( مع ال 
ً
 ةمز ع   اهتمام الوةةةةةةةةيميانك باالجتمامي، وليل مل سةةةةةةةةيتةةةةةةةةم  ال الم بوصةةةةةةةة ه  نعا ا
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  م   ا أهميةةة في معةةاع الاحوث الوةةةةةةةةةةةةةةيميةةائيةةة، وقاةةل هةةملا نةةإي التحليةةل الاليوا اسةةةةةةةةةةةةةةت ةةاد من املننجيةةة 
ً
نرد ةةا

ال لغة. نلاللوةةةةةةةةةانية، نتةةةةةةةةةا  تحليل بلية النتةةةةةةةةةوص في  اتاا ولملاتاا، و ل  ب اةةةةةةةةةل امل ولة ال زامنية في د اسةةةةةةةةةة ا

في ة اهتماماد ابلوةةةةةليمع أي غ مشةةةةةاعرن وان عاالته. و و تةةةةة  هااابدا  التي  ؛ ب اااللغة عن ا توةةةةةاي م ن نتةةةةةل 

 .اليلية لليلمة والجملة لوع موالة الالية دو  تمعملها 

 تحليل الخطاب: 

 في 
ً
، وأةل ها ان شةةةةةةةةةةةةا ا

ً
، وأ ةةةةةةةةةةةةدها ل وةةةةةةةةةةةةا

ً
 جاالدامل عد متةةةةةةةةةةةةفدح الخفاب من أةل  املتةةةةةةةةةةةةفدةاد تع دا

مةةةا ترمك  ليةةةه  نتةةةاا ابقواع و  نةةةاق   ب نةةةاء نظةةةام امةةةههتمةةة؛ ال التحليةةةلخةةةاصةةةةةةةةةةةةةةةةة في نفةةةا  . (15)ختل ةةةةاملة يةةةعرنامل

 ما  ومى بال د   الخفابية. ، وال ما  تنف تحت النتوص

لوع تداولية الخفاب " نإي في أ هاننا ال ما  تةةةةنف دو   وعند تحليل الخفاب من النالية العملية 

انامي العم ي وال تةةةةةدا في الخفاب، جعل اسةةةةةتعماع الخفاب عند يعاةةةةةهم     ي بمتةةةةةفدةاد تؤدا برو  الج

. (16)ص تي العملية، وال تد ة، من  ل  متفدةاد العملياد الخفابية، وتداولية الخفاب، وخفة الخفاب. 

ولد  اللة ري تتةةةةةم  ولد  نالجمه، و موضةةةةةوع، وري  لا  اللغة بوصةةةةة ها أدا  للتواصةةةةةل في الخفاب ريالجملة ن

ية، ول ن لنع يعموم الة م، نلر ما تؤدا المة ما تؤد ه جملة، بل ويم ن أي نزيد عليه بأي ما تؤد ه الخفاب

 ب اا تن ل اللغة من سةةةةةةةةةةةيو اا  ل  لرةيةاعتاا  الجملة  . ول ن  ةةةةةةةةةةةا   ما ت  ك ما  ؤد ه لد س سةةةةةةةةةةةاعة بمي اثنمي

اعتاا  الشةةةةيل للتل ظ عنتةةةةر من عناصةةةةر اللغة التي تشةةةةيل ماهية االسةةةةتعماع ال ردا )ال الم والخفاب (،  ي 

 ، توم  لل اعل املتل ظ أي  عد منزلة في الخفاب.رسل واملوت الالخفاب. نتحد د العالقة بمي امل

 الطريق إلى نحو النص:

ي ف  ي النظريةةةةة التو رعيةةةةةجرد العةةةةاد  أي  تعةةةةامةةةةل املةلةةةةل لدخفةةةةاب ال المك بةةةةأي الجملةةةةة ري محو  لرةتةةةةه، و 

)بلوم يلد( و)ها رع( في د اسةةةةةةةة قواعد الجمل، وتحليلها بوصةةةةةةة ها  اللوةةةةةةةانياد الةد ثة أسةةةةةةةهمت ب اةةةةةةةل جهود

ويم ن  ،ولداد مم نة في لغة معينة بمعوى  ع  أي تتوانر نياا ال ابلية للتح يو هاملا التتةةةو  ل واعد الجمل

لجمةةةل من ا تتةةةاليةةةاد دجةةةأ  لياةةةا لتحةةةد ةةةد امل التيمعرنةةةة امل ةةةا نع ع   أنةةةه الفريو  ل  حليةةةل الخفةةةاب النظر  ل  ت

ا؛ بي املنتميةةة لهةةملا النوع داخةةل الن جمةةلالالتيةةانؤ بمي للتوان ةةاد املتاةةةةةةةةةةةةةةةانر  لتح يو  ة شةةةةةةةةةةةةةةيلةةامل ل و ةةةامل

 ،"م ا  ة النا م ا  ة بليوية جا ية ع   مثاع الد ي اللوةةةةةةةةةةةةةةاتك لدجملة، اانت أدخل في منفو الخفاب ابداك

املةض من جملة أو موضةةةةوع الاحس، والاحس والنظر، لنع نحو الجملة، و نما نحو وأخرا عن ابصةةةةل اللغوا 

. ال أي )تودو وف(  رى "أي العالقةةةةةةةاد بمي (18)النا الةةةةةةةملا   تا بميونةةةةةةةاد ت تلف عن ميونةةةةةةةاد الجملةةةةةةةة

 م ناا أي ت تتةةةةةةةر ع   عدد محدود، وييوي لشةةةةةةةا ة العالقاد هملن دو   الشةةةةةةةختةةةةةةةياد، في ال من أنواع الوةةةةةةةرد

 نالتعامل مع النا اله باعتاا ن الولد  ال تل ولنع الجملة. (19) العمل" في بلية ئنيألي 

 اللبس الفكري في تحديد بعض املفاهيم  

 من   ةةةةةةةةةةيالية تحد د امل هوم، نم هوم الجملة من نالية دالل اا املاا ةةةةةةةةةةر  
ً
 عاتك الاحس العلمي عموما

ز غوا الوةةةةةةليم، عندما ت لو من التنانر التةةةةةةوتك، وتتممو م  املاا ةةةةةةر ، وتتمتعها بالدةةةةةةةة الداللية واملنفو الل
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  ترةي،ي، ول ن الواضةةةةة، هملا جانل واعد اللغة  بناء الماتاا باالختيا  املونو ببلي اا، وت اةةةع بلي اا ال  ةي ية

 عن ماهي اا التي عرفي ثمة جان  لخر وهو الجان  امل
ً
ر تعود "تتألف من عناصاليائن في تحد د م تودها يعيدا

 ل  ث ت مغلو، ومن أصةةةةةةةةةةةةةةواد محدود  العدد ترتاط باملعوى، ول ن هناك بوى وجمل ت تلف في معناها وتتح و 

 . (20)بأ ياع م شاهاة، وهناك أ اا بوى وجمل ت شابه في معناها وتتح و بأ ياع م تل ة "

، نتةةةةةةةةةةةةةةوصالجمةةل و الالتيةةانؤ والت ةةا ب بمي عنةةاصةةةةةةةةةةةةةةر  د اك  ل    ودنةةا تحليةةل الخفةةاب واملاللظ أي 

ن لتى نتةةةةةةةةل  ل  نا مناسي ةما أسةةةةةةةةما ل و وترت ز ع   امل، في صةةةةةةةةناعة و بداع و نتاا النا اشةةةةةةةةيل متواصةةةةةةةةلو 

التي  ثنائيةمعتمدا ع    ميانية  جاد  تح يو ال، (21)ا  ةها   ز ع  تر تمننجية  ةلري )ها رع( بنه  عتمد ع   

 في جهدن اللغوا )تشومويك(  اعتب ها
ً
 .  ةاللغعند منت  ء ال  ا ة وابداأساسا

 التلفظ والتناص:

ا  التل ظ ال ما  تةةةةد  من املتيلم ب تةةةةد ونية مانته، عب د عنه اا ة ال رلنية في قوع : عز وجلج  م 

ِتيٌد{ ِقيٌ  ع  ِه      
د 
 
 ل
َّ
عب ِ ال

و 
 
 ِمن  ق

َ
ِ ظ
 
ل   (22). 

يةةل التل ظ مرتاط بتحلا تاط م هوم نظريةةة التل ظ بم هوم ال  ةيةة  اللغوا، وتحليةةل لدخفةةاب نيةةه 

املد ك، وهو سةةةةةةمة من الوةةةةةةماد املةوةةةةةةوسةةةةةةة بنعاع ال الم،   م ما قد  شةةةةةةو ه في يعض ابلياي من  لوةةةةةةاي 

 لل شةةل في  تشةةاء تل ظ مناسةة  ملوضةةوع الةد س، و  ما  يوي  ل  في 
ً
ب تةةو  في التواء موضةةوع التل ظ، نظرا

يار ز اللوةةاتك، أما املتم ن من بناءن اللوةةاتك ننشةةعر با تالخفأ الانانك لدجملة املنتعة، أو ما  فلو عليه بالعج

؛ نيتةةةةةةةةةةةةةةةل  ل  ت وم )التل ظ ( وين ح في خلو جو من الةةدفء 
ً
أةل  في  نتةةاا جمةةل قويةةة       هاةةا املعوى اخ  اقةةا

 اللغوا النات  من الدةة العامة لدجمل املنتعة.

 هوم  ل  م (بةاختمي)، ولولهةا (بةاختمي)أمةا التنةاص ن اةةةةةةةةةةةةةةيةة مع ةد  و ةةةةةةةةةةةةةةةائ ةة، تحرك في أن هةا ةثم ا  

جةةد ةةد  ةةدو  لوع التةةداخةةل بمي النتةةةةةةةةةةةةةةوص، واعتب  أي امل والد اللوةةةةةةةةةةةةةةةانيةةة ري الفريو لتح يو ن ر  التنةةاص، 

  مانه املفلو بأي" لنع من بمي م والد اللوةةةةةةانياد م ولة تتةةةةةةدح لتحد د اليل. والواقع أي امل والد اللوةةةةةةانية 

، وأصةةةةةا  من املعتب  عمليا أي " ال  اهر  أسةةةةةلو ية تن ثو (23)ن  ال داخل )التل ظ(ال  م ن تفاي ها في لال اا همل

 (24)من نا ما ري قاية وجود، ولاو  في ال أسلوب جد د"

ويرام  عند د اسة الخفاب ما قال  نرا  النا أا التو   الملهنية املخزونة في الملاةر ، التي  يل اا 

اعل ن وه، وتحليل الخفاب في ةي ية تيوين النا في  هن صال  اللغة عن لريو الخفاب، أو هو النا ال 

النا. ورعرف الخفةةاب املروا بةةأنةةه "خفةةاب في الخفةةاب، وال ظ في التل ظ، ل نةةه في الوقةةت  اتةةه خفةةاب عن 

 -ال الم لنوةةةت ري التل ظ  -. "ورعرف بأنه الولد  ال اعد ة الة ي ية للوةةةاي (25)الخفاب وتل ظ عن التل ظ "

يل ل ظ ن. (26)داخ ي الوليد واملعزوع، ةما هو معروف، ول ناا ت اعل تل ظمي ع   ابقل أا الةوا "الةوا  ال

 . تأثر  اة ابوع في التأثم  ع   امل وت ال  عدوالرسل  حتوا داخل بلياته من خالع امل

 السيميائية العربية

يو العراك عن لر  نةالنو في ه تنةادا بةالةد اسةةةةةةةةةةةةةةاد التي لم   ن لهةملا املتةةةةةةةةةةةةةةفدح وجود  ال من خالع  وجود املنهج:



العربية اللغة لدراسة السيميائي املنهج في تمهيدية نقاط  

65 

من تتلمةةمل ع   ل اةة  رين العرب، واملةةد الث ةةافي ابو اك املمتةةد و ينةةا عن لريو املالتي انت لةةت  ل مةةاد اللغويةةةال  ج

 املدا ي الويميولوجية في أو  ا. 

 املغرب العراك، ثم بدأ املد ال  ر العراك لغوركقوا مدةو  ع    د  هر املتةةةةةةةةةفدح بوضةةةةةةةةةور واشةةةةةةةةةيل 

 في ل ل د اسة ابدب، والن د ابداك. ته اانت تبدا   م أي   شر به، 
ً
 ن د ا

ً
 دو  لوع اعتمادن مننجا

ودا  لوع ترجمةةةةةةةة هةةةةةةةملا املتةةةةةةةةةةةةةةفدح  ل  العر يةةةةةةةة اختالف ةام ، نمنام من  وةةةةةةةةةةةةةةتعملةةةةةةةه بمتةةةةةةةةةةةةةةفدح 

ميولي ا". "سةةةةي"الوةةةةيميائياد"، ومنام من    جمه "بالوةةةةيميولوجيا. ومنام من    جمه ترجمة لرنية؛ أا بل ظ 

متةةةةةةةفدح "ابعراضةةةةةةةية" م ابال للمتةةةةةةةفدح  -وهم قلة–وروةةةةةةةتعمل يعاةةةةةةةهم متةةةةةةةفدح "الرمو ية". وي   ر لخروي 

سةةةها  ابجن،ي، وقد تفر  املوةةةّدا  ل  املتةةةفدةاد املوضةةةوعة مل هوم الوةةةيميائياد في الن د العراك الةد س، ود  

 ال ي ية املتاعة في توليدها.
ً
  (27) ماننا

أول  العةةد ةةد من ابدبةةاء وال تةةاب واللغويمي عنةةا  ام هاةةملا املتةةةةةةةةةةةةةةفدح، ولملوا ع   عةةات هم موةةةةةةةةةةةةةة وليةةة 

التعريف بةةةه والتنظم  لةةةه، من خالع ترجمةةةة العةةةد ةةةد من املؤل ةةةاد الغر يةةةة ومن خالع ةتةةةابةةةاد ابدبةةةاء وال تةةةاب 

...(، أو عن - زوع  انريةةاع جاو  -جميةةل لمةةداوا  -صةةةةةةةةةةةةةةالر ناةةةةةةةةةةةةةةةل -نحوج )لنوي ماةةا كونظراد اباةةاد ميمي، 

سةةةةةةةةةةةةةةعيد  - ) محمد م تار سةةةةةةةةةةةةةةعيد بن راد...(، و نعا  أعماع تفاي ية ة ت  -لريو ال  جمة لةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة) محمد الا را 

 ) معلة عالماد ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة هرد امل االد ابدبية املتنوعة في املجالد ابدبية واللوةةةةةةةةةانية و  (،سةةةةةةةةةامك سةةةةةةةةةويداي -بن راد

ابمر  (. واسةةةةةةتوى معلة نتةةةةةةوع املتةةةةةةرية)د في الن د الوةةةةةةعود ة ووعالما (عالم ال  ر اليوي ية معلة)و (باملغرب

ع   عودن نأعج    اع العلم ودا د لوع املوضةةةةةةةةوع لل اد الاحس العلمي نت لل وجودن في الرسةةةةةةةةائل العلمية 

 (28)الجامعية في الغد د من   وع الولن العراك، خاصة في جامعاد املغرب العراك.

 العربية:صالحية املنهج لدراسة اللغة 

اانت بدا ة  هو  املننه ع    د  جاع ابدب، ولاوع علماء العر ية وضع أسع ومااداء تيهيء اعتماد  

 لد اسة اللغةمن تهن ر 
ً
 ول ناا العر ية،  نجا

ً
 لم تلو  واجا

ً
 تيةجلهسااب اباانيا

 لغموغ  عدم اقتناع معظم  جاع اللغة -
ً
 . ناولهم لهعند  جاع ابدب أثناء تمتفدةاته به، نظرا

موضةةةةةةةةةةةةةةوعاته  في اعتماد الد اسةةةةةةةةةةةةةةة الداللية يعمومها ةمننه اامل  غوي لد اسةةةةةةةةةةةةةةة املننه اللغوا الاد ل وجود  -

 .الاالس عن الخوغ في لر   م  واضةة املعالم

 األبعاد الداللية :

اللغةةة نظةةام  تةةألف من بليةةاء  ةةةةةةةةةةةةةة  ي، وصةةةةةةةةةةةةةةو   متونر  وم زونةةة في  هن املتيلم والوةةةةةةةةةةةةةةةامع، وعليةةه "  

تتضةةةح ابيعاد الداللية بوضةةةور عن املوةةةاهمة و  (29)ند اسةةةة اللغة أو تحليلها  لاأي أي تادأ من النية الداخلية". 

اقاد ر ط واالت ةةةةةةةةجام بمي الوةةةةةةةةيفي توضةةةةةةةةي  م هوم الاعد الن  ي في التعر ة ا توةةةةةةةةانية، خاصةةةةةةةةة عند تح يو ال

رمز، للوةةةةةةةةةةةةت دمة املند ي ليا  العالماد داخل الةيا  االجتماعية، مع تونر العالماد وا  ةةةةةةةةةةةةا اد ناملختل ة، 

 .تتل لإلقناع  ال يعرغ جميع املعاتك ابولية والثانوية، ال رياة أو الاعيد ال عندئمل بدالالته ا  حائية، و 

ال في الولةداد اللوةةةةةةةةةةةةةةةانيةة املعزولةة، املخزوي من اليلمةاد وال واعةد   ي املعوى موجود في االسةةةةةةةةةةةةةةتعمةاع



 (2، العدد 3املجلد )                                                                                                   (ء2019دیسمبر )افکار
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، ناليلماد ت وم داخل الخفاب بل ةةةةةةةةةةةةةةه سةةةةةةةةةةةةةةلوةةةةةةةةةةةةةةلة من العالقاد املن ث ة عن الفايع  هن املتيلمالوةةةةةةةةةةةةةةاب ة في 

من  املوةةةةةةةةةةةةةةتمد الخفك للوةةةةةةةةةةةةةةاي الملا  وةةةةةةةةةةةةةة اعد  ميانية النفو يعنتةةةةةةةةةةةةةةرين في لي والد، وال  ابط بمي الولداد 

ة، واعض العالقة التوليد ة، والتأويلي ، وةملل التنا رية والتوانو بمي الشةةةةةةةيل واملاةةةةةةةموي   ةي ية، العالقاد ال

الةةدالالد وا  مةةاءاد و ةةةةةةةةةةةةةةرر معةةاتك التةةةةةةةةةةةةةةو   واللولةةة، والةةدالالد الخ يةةة والتةةةةةةةةةةةةةةريحةةة، واعض الظواهر  م  

 ل ع واملأال واملشرب (.امل -الزماي  –املياي  –اللوي  –اللوانية املن ث ة من عد  عناصر، وريج ) الشيل 

حظيةةةت ننفايعةةةة ابمر أي اللوةةةةةةةةةةةةةةةةانيةةةاد املعةةةاصةةةةةةةةةةةةةةر  لةةةددد جغرانيةةةة الخفةةةاب عنةةةد لةةةدود الجملةةةة، 

االهتمام والد ي بوصةةةةةةةة ها ولد  تتوانر ع    ةةةةةةةةري النظام. وري  م  قابلة للتعزئة، و  ا أمعنا النظر في ماهية 

 الخفاب ع   أنه مل و   شيل ولد  جوهرية خاضعة للتأمل. 

 تولول الجمل املتتايعة التي تتوغ ماهيته في الناا ة. نايع مني الخفاب أفي ل ي ة ابمر  ادو 

ومن الدا سةةةةةةةةةةةةمي المل ن  عتب وي الوةةةةةةةةةةةةيميائياد مننجا نعد الدةتو  عاد الرلمن بوع ي الملا   وع في 

انة هامة مي -ولوجياأو الوةةةةةةةةةةةةةةيمي –ت د مه بلد ةت  )دولوداع( التي ترجمها  ل  العر يةج "تحتل الوةةةةةةةةةةةةةةيميولي ا 

ضةةةةةةمن املناهه الن د ة. ول ي ااي الاعض  عتب ها معرد موضةةةةةةة من املوضةةةةةةاد، نإي هملا الوصةةةةةةف لم  ن ا من 

قيم اةةةا ةمننه علمي و جرانك في الةةةد اسةةةةةةةةةةةةةةةةةاد ابدبيةةةة وتحليةةةل النتةةةةةةةةةةةةةةوص ابدبيةةةة بةةةالةةةد جةةةة ابول ، بةةةل ولم  زد 

ي في االعتاةا  الدةةةةةةةةةةةةةةةي  مننه ال  م ن الت ليةل من املشةةةةةةةةةةةةةةتغلمي هاةا  ال م ةاومةة ليةل نزعةة ت وةةةةةةةةةةةةةةيفيةة. ولةمللة  نه

 (30)أهميته أو الت ليا مما  م ن أي   تحه من سال ولنا  جد د  تنم  معاهل التعام  ابداك وال وي"

 إشكالية غموض املصطلح:

أدا تشع  واختالف داللة متفدةاد املننه الويميانك  ل  التدخل وال شع  االضفراب ال  را في 

 ماهية تل  املتفدةاد.توضي  

 ألةةد أقفةةاب مةةد سةةةةةةةةةةةةةةةة بةةا رع الوةةةةةةةةةةةةةةيميةةائيةةة قةةائالج"  ي ال ةةا ىء العةةادا، ) ويؤةةةد )جوي الود اوةيةةه 

العلم،  ال أ اما مع  ل   وةملل  الاالس في معاع العلوم االجتماعية من ل هما أي   وةةةةةةةةةةةةاءال عن موضةةةةةةةةةةةةوع هملا

ف والسةةةةةةةيما   ا تعلو ابمر بموضةةةةةةةوع علمي لم  مر والتحد داد، ت تل أي التعري اد -ع   ابقل - ع  أي  علما

 (31)."وقت لويل ع   ميالدن

 رى أ سةةةةةةةةةةفوج أي الةوا  ا توةةةةةةةةةةاتك  شةةةةةةةةةة  ي وجود العناصةةةةةةةةةةر التاليةج "ال الم" و"اب ةةةةةةةةةةياء" و"ابنيا ". 

عرنةةة مل نةةاب ةةةةةةةةةةةةةةيةةاء )العةةالم الخةةا سي( ري مةةا تران لواسةةةةةةةةةةةةةةنةةا ومةةا تةةد ةةةه ع ولنةةا، أمةةا ابنيةةا  ) امل ةةاهيم( نهي أداتنةةا

اب ياء، وأما ال الم )العالماد الل ظية ( نهو ابصواد املتم تلة في ولداد، وري ما   ب  عن ابنيا ، نادوي 

 ال  م ن أي  عزى  ل  أ ةةةةةةةةةةةةياء 
ً
 نريدا

ً
عالماد ال  م ن تتةةةةةةةةةةةةو  أا شةةةةةةةةةةةةأليء. "  ي لإلتوةةةةةةةةةةةةاي قد   ع لية تعد نمو جا

لخال  أو ا بةةدامي من الع ةةل ال شةةةةةةةةةةةةةةرا والتي تعةةد اللغةةة خةةا جةةة عنةةه، وأي هةةملن امل ةةد   تتمثةةل في هةةملا الجةةانةة  ا

  (32)ا توانية من أبر  مظاهرن "

ليل لغة سةةةةةةةةةةةةةةيميائي اا الخاصةةةةةةةةةةةةةةة التي تت  ل بتةةةةةةةةةةةةةةيا ة قواعد بنا اا الداخ ي. نهملن اللغاد تحت م  ل  

من  "نحو"  حةةدد لهةةا نمط وجودهةةا ونمط ا ةةةةةةةةةةةةةةتغةةالهةةا. وامل تةةةةةةةةةةةةةةود بةةالنحو في جميع هةةملن الةةةاالد هو معموعةةة
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ال واعد الخاصة با تغاع ال توو ع   لدن، وري قواعد تتامن في لي والد ما  عود  ل  ال  ةي  وما  عود  ل  

الداللة، أا ما  عود  لي لري ة الاناء وما  عود  ل  املاةةةةةةةةةةةةةةموي الداللي. نال  م ن للتةةةةةةةةةةةةةةو   مثال أي تلت  دالالتاا 

 بن ع الفري ة التي  لت  هاا الورد مثال دالالته.

 سبقية املنهج في دراسة اللغة:أ

ال  عةة  أي  نظر لهةةملا العلم بةةأنةةه سةةةةةةةةةةةةةةاو في لةةد  اتةةه، ن  رتةةه الغر يةةة بةةاتةةت قةةد مةةة   م قوع يعض 

 من علم 
ً
الاةةةالثمي "ل ةةةد  أد الوةةةةةةةةةةةةةةيميولوجيةةةا النو  ع    ةةةد دا )سةةةةةةةةةةةةةةوسةةةةةةةةةةةةةةم ( الةةةملا اعتب هةةةا علمةةةا أ لةةة   داللةةةة

  (33) ابلَولية..."

ع في هملا املجاع واضةةةةةةةةةةةةةةح من خالع ال ت  ال  اثية، والة ي ة التي ال نحيد عناا أي  وَّ
َ
 سةةةةةةةةةةةةةةهام العرب اب

 بمي الل ظ واملعوى، أو بمي الداع واملدلوع، 
 
عندما لاوع يعاةةهم تناوع قاةةية الداللة باعتاا ها اللوةةاة الرابفة

ا ع   أ اا داللة وضعية، أو داللة اصفاللية قائمة نالعالقة الواقعة بمي الداع واملدلوع عالقة  اتية،  نظر  ليا

في  ةةةةةةةةةةةةةةيل أتوةةةةةةةةةةةةةةا  م  ابفة، ال توةةةةةةةةةةةةةةو نياا  مثل و ي ة نحوية، تحدها العالمة  (34)ع   املواضةةةةةةةةةةةةةةعة واالت ا . 

ا عرابية، مع وضةةةع في االعتاا  أي أصةةةل هملن ال  اةي  اللغوية أصةةةواد م   ة، تلتحم مع يعاةةةها الاعض و يل 

 جام التوتك دوي تنانر بيناا ميونة الماد ع    يل أبلية اليلمة، تل  اليلماد التي تمثل صو  التوانو واالت

 اللاناد ابولية للاناء اليامل املتيامل من جمل ون راد ... لخ.

ج املرا ةةةةا املةةةةةدبةةةةة، من الاليويةةةةة  ل  الت  يةةةة ، ليةةةةس (35)تعرغ الةةةةدةتو  عاةةةةد العزيز لمود  في ةتةةةةابةةةةه

تحدث عن م هوم العالمة، ولدد ماهي اا، وو ي  اا " وما توصةةةةةةةةةةله العالمة هو الداللة، وعملية التوصةةةةةةةةةةيل  اتاا 

 ب ةةةةةةةةةةةةياع العالمة التي  م ن أي تأخمل أ ةةةةةةةةةةةةياال متنوعةج 
ً
من لرف  ل  لرف لخر، ري التدليل" ثم قدم توضةةةةةةةةةةةةيحا

ة، أو اليلمة، ن اع " تحدث سةةةةةةةةةةةوسةةةةةةةةةةةم  عن اليلمة أو امل رد  اللغوية م روء  أو م تو ة باعتاا ها امل رد  اللغوي

 . (36)عالمة" 

وعب  عن هةةملا الةةه ب ولةةهج قةةد توجةةد العالمةةة ع    ةةةةةةةةةةةةةةيةةل ولةةد  لغويةةة من رد  ري اليلمةةة، وقةةد توجةةد 

 من الولداد التةةغرى داخل توةةو ة   متةةغر هو الجملة، وقد توجد ع    ةةيل نا أو توةةو أةب   نظم عدد
ً
ا

 .(37)داخل عدد من ابتوا  التغرى وهو النا" 

ثم  عرغ لنا تعريف العالمة عند أ سةةةةةةةةةةةةةفو، ني وعج  ي ابصةةةةةةةةةةةةةواد التي   رجها ا توةةةةةةةةةةةةةاي  مو  لةالة 

 .(38)ن وية وابل ا  امل تو ة ري  مو  لهل ا  التي  لتعها التود. 

 في ثم   دم لنا تعريف بم ي ني وعج  رى العالم 
ً
  مثل باللوةةةةةةةةةةةاة لشةةةةةةةةةةةخا ما  ةةةةةةةةةةةن ا

ً
ة باعتاا ها  ةةةةةةةةةةةن ا

، و" أي اللغة ةلوةةةةةةةةةةو أو أتوةةةةةةةةةةا  عالماد اانت دائما موضةةةةةةةةةةع اهتمام الد اسةةةةةةةةةةاد ابدبية (39)جواناه أو صةةةةةةةةةة اته. 

، وخلا  ل  قوله " ومن هنا أصةةةةةةةا  علم اللغة  د ي العالماد في اللغة ولنع في (40)والن د ة بد جاد مت اوتة" 

 .(42)و" أي اللغة عاا   عن تراةي  أو أتوا  من م رداد لغوية ترمز لعملياد  هنية". (41)ال الم".

 وري، أنةةه لم  توقف ابمر عنةةد د اسةةةةةةةةةةةةةةةة اللغةةة النل  ةةة، بةةل انت ةةل  ل  اللغةةة  
ً
وناةةه ع   ن فةةة مهمةةة جةةدا

داد ع والولةةالشةةةةةةةةةةةةةةعريةةة، ني وعج والعنةةا ةةة الاةةالغةةة بةةالجةةانةة  اللغوا واملوسةةةةةةةةةةةةةةي ك في ال تةةةةةةةةةةةةةةيةةد  وتو يف ا   ةةا



 (2، العدد 3املجلد )                                                                                                   (ء2019دیسمبر )افکار

  68 

عندن (44)وتدو  محاو  العالمة ابسةةةةةةةةاسةةةةةةةةية  (43)التةةةةةةةةوتية وال  ةي ية، بما  ل ا الشةةةةةةةةيل الشةةةةةةةةعرا قال ال اعتاا . 

 لوع ج

 ااي نوعها أو حجمها.     -
ً
الويا  الملا  حمل لايعة  -املعوى املراد(.     –الرسالة ) الداللة  -العالمة أ ا

 املوقف اللغوا.

 العربي بين النظرية والتطبيقسيميائية املنهج 

ول ن أا  ؛من ال روغ  ل  التنظم   ل  التفايو تنت لةةةاالعلوم، و  دتعةةةددناملنةةةاهه الةةةةد ثةةةة  دتعةةةدد

 املناهه ترق  وتلت ل من لمز الت  م   ل  لمز التنظم ،  ل  لمز التفايو. 

ليم فريو املمهد الوةةةةةةةةةةة عد اللم واملننه الوةةةةةةةةةةةيميانك بيل ما تم الخوغ نيه في هملن النظر  الوةةةةةةةةةةةررعة، 

ه به   م ما  ع ،هملن الد جة، نما  الت في لياد ااماع  ل ال ثم  ليتةةةةةةةةةةةةةةل أمامه ما اع و للتفايو، بيل مرونة، 

 . املتوقعة عند ت وم  الةدث ال المك خزانا من االلتماالد الدالليةاونه النا 

لل الجملة في النا ال تحو النا هو ولد  متياملة ال وجود لدجزي اد نيه  ال بم دا  صةةةةةةةةةةةةةةل اا باليل، 

ويتع    ل  بوضةةور في د اسةةة ابسةةع اللوةةانية وموقعها في  (45)أو ت هم في  اتاا، و نما من خالع النا بأةمله. 

 من قراء  التةةةةةةةةةةو   ال نية. أما ما   ا نلوةةةةةةةةةة ة اللغة ليس ا توةةةةةةةةةةاي هو اليائ
ً
ن الوليد املنت  للدالالد، بدءا

ال شةةةةةةةةةةةةةةف عن ال واعةةةد التي تح م لري  اةةةا في  نتةةةاا معةةةانياةةةا، نةةةإي نةةةابصةةةةةةةةةةةةةةواد  ل  أ ةةةةةةةةةةةةةةيةةةاع لةةةاملةةةة للمعةةةاتك، 

الوةةةةميائياد وسةةةةعت من دائر  اهتماماتاا لتععل من ال ابتوةةةةا  التواصةةةةلية التي  وةةةةتعمي هاا ا توةةةةاي في خلو 

 لد اس اا. 
ً
 لوا  مع ااخر موضوعا

  انكصةةةةةةا  التحليل الوةةةةةةيمي ل د
ً
  تتةةةةةةو ا

ً
  نظريا

ً
  ومننجا

ً
والد اسةةةةةةاد ا توةةةةةةانية  في  ةةةةةةتى املعا ف تفاي يا

و م  اللغوية. وأصا  هملا التحليل م تالا البد من االلتعاء  وال  رية والعلمية وأدا  في م ا  ة ابتوا  اللغوية

  ليه. 

والنل  ، بأنواعه املتعدد  في اللغة لشةةةةةةةةةةةةةةعر، في اوال  ةي  للت  ي ،ةمننه ية ائالوةةةةةةةةةةةةةةيميوجود من  وي

 .....لتى د اسة ال ليلو  الشع،يالروا ة وال تة، ابسفو   والخرانة، املورر

 النظر في  ميانية االست اد  منه في  ثراء ال  ر اللغوا عند د اسة دالالد ا  ا   في النا.               
ً
 ولنع عياا

 منهجهم في دراسة اللغة، وفق هذا العلم:إسهامات اللغويين العرب وأدوات 

علوم ام ع   أ دي تنتأسةةةوةةة ،للغة العر يةد اسةةةة اب مي  ل   سةةةم اسةةة  اتيعية اااي اللغويوي العرب سةةة

، وتعرغ قاةةةةةةةةةية والد  تحدث عناا اللغويوي ال دامو ع   اختالف وأصةةةةةةةةةوع ال  ه ،علم أصةةةةةةةةةوع النحوةثم   ة

 ةن فة تال  بينام و مي ما لدث به يعض لغورك العتر الةد س.مشا هام وعتو هم ونرى ما نياا من توانو 

ضةةةةةةةةةور وو  تنظيم الداخ يواتوةةةةةةةةةمت بالا  اد  الواعية أبدع علماء العر ية في  سةةةةةةةةةم مننجية قائمة ع   

لرولةةاد تةةداوع ال  ر من قةةد م ولةةد ةةس ب     ب ةثم ا من الةةملا لدجملةةة امل ةةاهيم املفرولةةة للن ةةاش ةم هوم 

ية عندما  عرنوي ال الم ع   أنه ال ل ظ موةةةةةةةةةةةةةةت ل بن وةةةةةةةةةةةةةةه م يد ملعنان. وهو الملا  وةةةةةةةةةةةةةةميه علماء اللغة العر 

النحويوي الجمل، "نحوج  يد أخوك، وقام محمد، وضةةةةةةةةةةةةةرب سةةةةةةةةةةةةةعيد، وفي الدا  أبوك، وصةةةةةةةةةةةةةه ومه و ويدا... نيل 
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والنغم  . و  ا اانت عناصةةةةةةةةةةر مثل اليلمة والتةةةةةةةةةةود(46)ل ظ اسةةةةةةةةةةت ل بن وةةةةةةةةةةه وجننت منه ثمر  معنان نهو ةالم "

تشةةةةةةةةةةةةةةيل  لا  الجملة، وتعمل عل بناء املعوى، نهملا ال  عو  د اسةةةةةةةةةةةةةةة الخفاب من وجهة نظر لوةةةةةةةةةةةةةةانية. نالجملة 

باللوةةةةةةةةةةةةةاة اليه ولد  لوةةةةةةةةةةةةةانية ال تؤلف صةةةةةةةةةةةةةن ا  ةةةةةةةةةةةةةيليا من الولداد املتعا ضةةةةةةةةةةةةةة بيناا، مثل تعا غ ال ونيماد 

 ال ونيماد أو ال ونيماد مع املو نيماد ،أو امل رداد مع امل رداد.

ومن الد اسةةةةةةةةةةةةةةاد العر ية املتعدد  واملتنوعة التي تن شةةةةةةةةةةةةةةر في لياد ةت  العر ية ال د مة  تضةةةةةةةةةةةةةةح لنا 

أصةةةةةةةةةةةةةةوع وجةةملو  هةةملا العلم عنةةد العرب ال ةةدامو، نمةةا تحةةدث عنةةه أبو عايةةد  في  عجةةا  ال رلي، ومةةا تحةةدث عنةةه 

ن د قاع أبو لياي في ةتابه ت ريط الجالظج ات و أهل صةةةةةناعة ال الم بأي متيلمي الجالظ في صةةةةةناعة ال الم، 

العةالم ثالثةةج الجةالظ، وع ي بن عايةد  وأبو الالخي، نمنام من  زيةد ل ظةه ع   معنةان وهو الجةالظ، ومنام من 

وةملل  ما بننه ثعل  ، (47)ايد ، ومنام من توانو ل ظه ومعنان وهو أبو  يد. ع زيد معنان ع   ل ظه وهو ع   بن 

 في بياي قواعد الشعر، وةملا أبو سعيد ابص هاتك في ةتابه تامل   ال تالة، وةتاب التناعتمي باك هالع.

الوةةةةةةةةةةةةةةيميانك، ، وتدخل في  لا  اهتمام ال  ر علماء العرب ال دامو لها أهم ال اةةةةةةةةةةةةةةا ا التي عرغمن 

 ما  دو  لوع نلوةةةة ة اللغ
ً
ة، وت وم ع   اتوةةةةاع أو الدعو   ل  اتوةةةةاع موةةةةالة ويحمل مدلوع )ن ه اللغة( و الاا

 من قاا ا اللغة منااج
ً
 الت يل في ت وم  املعوى، و التالي  ناق  يعاا

 " أصل اللغة " وضع اللغة ولايع اا وعالق اا يعالم اب ياء. -

اللغة باعتاا ها تشةةةةةةةالا  توةةةةةةةانيا عاما تتعاو  في ةيا اا لدود اللوةةةةةةةاي الملا ال  شةةةةةةةتغل داخلها سةةةةةةةوى  -

وسةةةةةةةةةيلة ضةةةةةةةةةمن وسةةةةةةةةةائل أخرى ال ت ل أهمية عنه ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا  ةةةةةةةةةا اد، والف وي، والرمو ، وابما اد ... (، نلن  يوي 

 م يد
ً
في جملة تحدد معالم ال مناا  ، التواصةةةةةةةةةةةةل ع   اللوةةةةةةةةةةةةاي ولدن، نعلماء اللغة  حددوي اليلمة بأ اا "ولد ا

 (48)بإميانية الوقوف عندها" والجملة ري. "تتايع من اليلماد واملرقماد التنغيمية 

أول  اللغويوي العرب لل الم أهمية ةب ى، و  فون بماهية الجملة، وقوةةةةةةةةةةةةةةموا عناصةةةةةةةةةةةةةةرها  ل  اسةةةةةةةةةةةةةةمية 

قاد لددها تمام لوةةةةةةةةةةاي في العالقاد ، وما أنعز عناا من عال(49)ونعلية من ليس موقع املوةةةةةةةةةةند واملوةةةةةةةةةةند  ليه 

. ال رو  (50)الوةةةةةةةةياقية )ال رائن املعنوية، ولتةةةةةةةةرها في ا سةةةةةةةةناد(، والت تةةةةةةةةيا، واللوةةةةةةةةاة والتاعية، واملخال ة

ي "ال الم هو ال وع امل يد بال تةةد واملراد بامل يد ما أال ائمة بمي اللغة وال الم، ةما هو الشةةأي لدى )سةةوسةةم ( 

يود عليه. نملل   عوي تعاهل و هماع أتوةةةةا  أخرى لها دو   ئنع في  نتاا املاةةةةاممي دع ع   معوى  حوةةةةن الوةةةة

 الداللية و بال ها؛ ليس قر   ي املعوى موجود في االستعماع ال في الولداد اللوانية املعزولة.

لل ظ اوالتنويه  ل  قاةةية من خالع ةتاب الختةةائا " ابن جوي "، عند وةملل  الاحس الداللي وأنواع الدالالد 

واملعوى، ناللغة ري التي تمدنا بيل ما تعرنه عن العالم الخا سي. واللغة وا توةةةةةةةةةةةةةةاي والفايعة والث انة والعلوم، 

واللغةة و العالمةاد والرمو ، والعالمةة وو ي  اةا وموقعهةا وميونةاتاةا، تمةامةا ةمةا نعةل من قاةل مع اللوةةةةةةةةةةةةةةةاي الةملا 

 لهملن العالماد. ومن خالع " تتداخل
ً
اليلمة والجملة في م هوم متاللم، وعليه نإي الجملة ت شةةةةةةةةةةةيل  اعتب ن مهدا

من "معموع الولداد التي  دح أي   ف بيناا )اليلماد ( با ضانة  ل  د جة التود والتنغيم وامل تل، ونحو 

 .أو ما  فلو عليه ال ونيماد الثانوية (51) ل  مما  دخل في   اار املعوى "
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  الجرجاني:
ً
عن متةةةةةةةةةةةةةةفدح الخفاب، وعناصةةةةةةةةةةةةةةرن من خالع لد ثه عن موةةةةةةةةةةةةةةألة ال تةةةةةةةةةةةةةةل تحدث الجرجاتك ةثم ا

  تح م في تناسةةةةو عناصةةةةر 
ً
والوصةةةةل عن التتةةةةو  النحوا للميوناد في نفا  الجملة، نإنه جعل للمعوى سةةةةلفانا

   (52)الخفاب وات جامه متوسال في  ل  بمتفدح " معوى الجمع".

ل ن املةةةدثمي واملولةةد ن  لف عليام الخفةأ " النظم قلمةةا   فكء العراك ابصةةةةةةةةةةةةةةيةةل في مراعةةا  لري ةةه؛ 

و ي النحو  ا ته تدةةةةةةةةةةةةي  املعاتك و  ا  (53) من ال مياي، وخاصةةةةةةةةةةةة لشةةةةةةةةةةةد  اختالي ابلوةةةةةةةةةةةنة، وام زاا ابجناي.

أ ادوا صةةةة ال  اةي  نلداللته ع   املعوى الملا أ ادن الشةةاعر أو الملا تتفلاه عاا   الناثر، أما النظم عند عاد 

  (54) لخر سوى تعليو ال الم، يعاه باعض، وجعل يعاها يو   من يعض.ال اهر لنع  ن ا 

وعرغ عاد ال اهر ن ر  النظم في نظريته عن التةةةةةةةةةةةةةةيا ة، ب ولهج ومعلوم أي سةةةةةةةةةةةةةة يل ال الم سةةةةةةةةةةةةةة يل 

التتةةةةةةةةةةةةةةوير والتةةةةةةةةةةةةةةيةةا ةةة. وعرغ ل تةةةةةةةةةةةةةةةالةةة ال الم، وخلوهةةا من الغرابةةة والتنةةانر بمي الةروف ومفةةاب ةةة ال الم 

 (55)للوامعمي. 

من  ةةةةة  في أي ابسةةةةةلو ية املعاصةةةةةر  ال تياد ت تلف في ةثم  عن نظرية النظم العر ية التي وضةةةةةع  ولنع

والتةةيا ة عند عاد ال اهر تت اود ع   د جاد وري أما   ع   الب اعة  (56) أصةةولها ا مام عاد ال اهر الجرجاتك.

  (57) والةمل ، ولها لفائف ال تحصألى.

ومن ابمو  التي تحدث عناا الجرجاتك  ةةةرف املعوى وصةةةةته، وجزالة الل ظ واسةةةت امته، وا صةةةابة في  

الوصةةف وامل ا  ة في ال شةة يه، وااللتحام بمي أجزاء النظم، والتآمها ع   ت يم  من لمل مل الو ي، وةملل  مناسةةاة 

. ليس لل انية، لتى ال منانر  بيناما املوةةتعا  منه للموةةتعا  له، ومع معالجة مشةةاالة الل ظ و ةةد  اقتاةةا اما

 (58) " ابسلوب   ي هو لري ة اليات  أو الشاعر الخاصة في اختيا  ابل ا  وتأليف ال الم.

  دم لنا ابن جوي م تف اد من الجهد اللغوا الراقي الرانع من خالع ةتابه الختةةةةةةةةةةةةةةائا الملا جمع  ابن جني: 

ا  أ ه و أا أةل  أهل النظر في ل ي ة تشةةةةةةةةةةةةةةوءن العاملية،نيه ن ه اللغة العر ية،  ي لم   ن اللغة 
ّ
اللغة بة  دخ

ما هو تواضع واصفالر"
ّ
 "أصواد، وقدم لنا م ولة لغوية دقي ة ااي له الواو نياا ب ولهج (59)"أّي أصل اللغة  ن

 ل وانمي العالم ا (60)هاا اّل قومب عن أ راضةةةةهم"  عّبَ  
ً
 خاضةةةةعا

ً
 ماد ا

ً
لفاي ي الثابتة،    أ اا و" اعتاا  اللغة جوهرا

خلو  توةةةاتك، ونتاا للرور ال شةةةرا تتممز بدو ها اأدا  للتواصةةةل ونظام من الرمو  املختةةةتةةةة لن ل ال  ر نهي 

 (61) ماد  صوتية،  اد أصل ن يألي اجتمامي.

ية قاةةةةةةةةةةةةة له بفررااتشةةةةةةةةةةةةةغأنواع الدالالد، و في لد ثه عن الاحس الداللي مما قدمه ابن جوي من  وانع و 

إ ا اانت الجملة ري ال الم عند ابن جوي، نهي ت ابل ال وع عند سةةةناويه، ولد ثه عن التملةم  نالل ظ واملعوى، 

 (62)والتأننس و نراد الجماعة وجمع امل رد. 

في لياد لد ثه ب ولهج " ول ي ته مأخو   من الت اد ا توةةةةةةةةةةاي عن ال اةةةةةةةةةةية  اتاا تناوع ابن ابثم   ابن األثير:

و ةةةةماله، نهو   ال بوجهه تا   ةملا، وتا   ةملا، وةملل   يوي هملا النوع من ال الم خاصةةةةة بنه  لت ل نيه  مينه 

من صيغة  ل  صيغة، اانت اع من خفاب لاضر، أو من نعل ماغ  ل  موت ال، أو موت ال  ل  ماغ، أو  م  

 .    (63) ل 
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من المتمي أسندد ألداهما  ل  ابخرى... و ل   أما جا  : الزم شرا نعرف ال الم بأنه "املرة الزمخشري: 

ال  تأتو  ال في اسةةةةةممي ة ول   يد أخوك، واشةةةةةر صةةةةةالا ، أو في نعل واسةةةةةم نحو قول  ضةةةةةرب  يد وانفلو ب ر 

.  ي تتةةةةةةةةةةةةةةو  اللغويمي العرب لدجملة وصةةةةةةةةةةةةةةل اا بال الم ال   لو من  موغ وتناقض في يعض (64)وروةةةةةةةةةةةةةةمى جملة "

 ابلا مي .

  وةةةةةةةةةةةم أنواع الظ مد سةةةةةةةةةةةة لغوية متياملة، تيلم عن العد د من ال اةةةةةةةةةةةا ا اللغوية، ننعدن  عد الجالجاحظ: 

    (65)ال الم، ويحو  امل اماد.

أي و ولم   تتةةةةةةةر اهتمام الجالظ هاملا ن ط، بل انت ل لد اسةةةةةةةة أصةةةةةةةواد اللغة بدقة متناهية، ن اع" 

خر وقةةد اللظ الجةةالظ أي الجيم ال لروف اللغةةة الوالةةد  في اجتمةةاعهةةا بةةاليلمةةاد والجهةةل   نةةانر يعاةةةةةةةةةةةةةةهةةا اا 

ت ا ي الظاء وال الفاء وال الغمي بت د م أو تأخم  وأي الزاا ال ت ا ي الفاء وال الومي وال الااد وال الغمي بت د م 

 (66) ."أو تأخم ، وأي الزاا ال ت ا ي الفاء، وال الومي وال الااد الملاع بت د م وال تأخم 

بمي ابمم، و التالي اقتنةألى ال الم عن الدخيل وأةد أنه " بالتياك العرب عب  أ اةا عن التأثم  والتأثر 

بأبناء الشةةةةعوب ابعجمية أسةةةةهم في  دخاع الدخيل ع   العر ية من أل ا  جد د ، وصةةةةيد لد ثة وأ ةةةةاعوا نياا 

و"  ي العرب في الجزير  العر يةةة اةةانةةت لهم لغةةة والةةد  وأخال  والةةد  يوةةةةةةةةةةةةةة ةة  ولةةد  ال  بةةة  (64) الدةن والل نةةة.

  (67)والهواء واملاء". 

مما  ل ت النظر لد ثه املفوع عن اللغة الخاصةةةةةةةةةةةةةةة، وما  لاأي من اللغة للملوك والوةةةةةةةةةةةةةةوقة عب  عنه 

دا  ابمر ع    نهةةةام اةةةل قوم بم ةةةدا  ب ولةةةهج" ال  يلم سةةةةةةةةةةةةةةيةةةد ابمةةةة ب الم ابمةةةة، وال امللوك ب الم الوةةةةةةةةةةةةةةو ، ومةةة

 (68)لاقاتام، والةمل عليام ع   أقدا  منا لهم".

أي الجملة ما تاةةةمن ا سةةةناد ابصةةة ي، سةةةواء اانت م تةةةود  لملاتاا و  ،ال الم والجملة بميالرضةةةألي   ر  الرضــ:ي: 

دا اد ابصةةةةةة ي وااي م تةةةةةةو أوال االجملة التي ري خب  املاتدأ وسةةةةةةائر ما  ةر من الجمل .. وال الم ما تاةةةةةةمن ا سةةةةةةن

 . (69)لملاته، نيل ةالم جملة وال  نع ع "

 املوشح األندلس:ي وصورة من صور السميائية:

الملا   رأ املوشةةةح وي ا نه بالشةةةعر العراك ابوع  عدن   تلف عنه في موضةةةوعه و ناءن، يعض الشةةةأليء، 

اد ال حلةةةةة، و ةةةةالتةةةةالي تظهر الرمو  والعالمةةةة دةظ تونر الان ةةةةة ابنةةةةدلوةةةةةةةةةةةةةةيةةةةة املختل ةةةةة عن الان ةةةةة العر يةةةةة ابول  

 للرناهية واوالة العن ، وال  ف ال  را وال راغ الملهوي، والفايعة الخالبة.
ً
 وا  ا اد نظرا

تعرف من خالع ةالم صةةةةةةةةةةةالر ناةةةةةةةةةةةل في لد ثه عن املوشةةةةةةةةةةةح ابندليةةةةةةةةةةةألي بمي االنحراف والتناص، وعند 

التأمل يعمي ال الا للموشةةةةاد ابندلوةةةية، وما أدخلته من لداثة ع   ال تةةةيد  املشةةةرقية، ومدا انحرانها 

د  ليه ضةرو اد الةاد عن نمو ا ال تةيد  الشةرقية، وخروجها عن  لا ن وهو انحراف أندليةألي، في صةميمه أد

  (70)الزماي واملياي، وتع   في ثالثة موتوياد م  اةاة، موسي ية، لغوية، وأخالقية. 

ثم  ي داللة بل دالالد بال ية اصةةةةةةةةةةةةةفاللية معرونة توةةةةةةةةةةةةةتوح  من نن املوشةةةةةةةةةةةةةح لخم  دليل ع   مراعا  

ل الم ي التو ةةةي  أي  يوي مادأ اابسةةةلوب، بما  تمتع به من  زا   في العالماد وا  ةةةا اد بدالالتاا املتنوعة، "  
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  (71) لاأ عن م فعه وأوله،   ب  بآخرن، وصد ن  شد يعجزن".

  ظهر في  ةعر العرب نيما يعد االندماا العراك ال ا يةألي أباي العتةر العاايةألي، نلما " جاء 
ً
وهملا أ اةا

اةةةةةةةةا تام، الناعمة العتةةةةةةةةر العاايةةةةةةةةألي وانت لت الخالنة من دمشةةةةةةةةو  ل  يغداد، نعاو  العرب ال ري، وأخملوا بح

 لم  أل ها الجاهليوي  ال بم دا  اأ ةةةةةةةةةةةةعا  املجوي والخمر أو لم  أل وها أصةةةةةةةةةةةةال 
ً
املره ة نعدد في الشةةةةةةةةةةةةعر ننونا

  (72)االغزع باململةر. 

 من ابهميةةة في نهم 
ً
وال  م ن في جميع الظروف عةةدم مراعةةا  امل هوم الث ةةافي لليلمةةة؛ بنةةه  مثةةل جةةاناةةا

تلشةةةةط الملاةر  اللوةةةةانية عند ا توةةةةاي، وعند اسةةةةتحاةةةةا  اللغة، وي شةةةةف عن املخزوي اللغة يعمومها. و التالي 

الداللي، مع مناقشةةةةةةةةةة التنوع اللغوا لوةةةةةةةةة  االختالف في الزماي وفي املياي،   اة في الدالالد املتنوعة املوجود  

الجةةةةدليةةةةة في ت وةةةةةةةةةةةةةةم  أو عن لريو التوليةةةةد الةةةةداللي " أو "  نتةةةةاا الةةةةدالالد وتةةةةداولهةةةةا". مع الاحةةةةس عن الةةةةدالالد 

امل رداد، ومناقشةةةةةةةةةة تنورع الوةةةةةةةةةياقاد، وتعدد املاةةةةةةةةةاممي، مع  صةةةةةةةةةد املعوى وتحد د بؤ ن ومظانه داخل النا، 

 من أسةةةةةةع لد د م هوم الداللة، 
ً
وتناوله للعد د من االنزالقاد الداللية، من خالع الوةةةةةةيا  الملا  عد أسةةةةةةاسةةةةةةا

ج * علم التةةةا يو وابتوةةةةةةةةةةةةةةةةاب. * علم الجغرانيةةةا. * علم ود اسةةةةةةةةةةةةةةةةة اللنجةةةاد العر يةةةة، ونو محةةةاو  متعةةةدد  اةةةالتةةةالي

 وابنل بولوسي. * علم الوياسة.

 نقد السيميائية:

، وأبر  االنت اداد املوجهة  ل  التحليل الويميانك، التي  م ن 
 
م الويميائياد من عيوبب ومآخمل

 
ل و 
 
لم ت

 .(73) جمالها نيما  أتكج 

عة من االق  الاد أةل  مناا ةيانا معرنيا قائما ع   أساي متمي". ولم  نظر للويميائية ع   أ اا ما الت معمو  -

 .(74)تتل لد جة ابنمو ا من تفو ها ةعلم".

  ؤخمل ع   التحليل الويميانك أنه  عاتك من االضفراب امليوي من خليط من علوم اللغة والنحو والاال ة. -

ر  في التعريد واملنف ة، وال  نزع ب غ الواقع خا -
 
 صة الويميائية اللوانية. غ

وقع املننه الوةةةةةةةةةةةةةةيميةةانك في أ مةةة ل ي يةةة وري بةةاختتةةةةةةةةةةةةةةةا  أنةةه ال  وا ي في قوتةةه في معةةالجةةة الظواهر املرةاةةة أو  -

 املع د ، بل  ميل للظواهر الثانوية ال ويفة. من خالع اهتمامه بد اسة العالماد ال ويفة.

ه في مأ   عند التعامل مع النتةةةوص الةوةةةاسةةةة التي تعد  شةةةعر أصةةةةاب املننه الوةةةيميانك أي أتااع هملا املنن -

 الةد س عناا اخ  ا  املويود عنه، واعتاا  الخوغ نيه جرأ  علمية.

 .الت ويم والتوجيه اعتماد املننه الويميانك ووي ونه عند لدود املاللظة والوصف وال  تعدى  ل   ل  -
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 113ج ألمد م تا  عمر _ ص ما يو بااج أسع علم اللغة ترجمة (44)

  . 222، ص1984الجرجاتك، عاد ال اهرجدالئل ا عجا ، قرأن وعلو عليه محمود محمد  اةر، م تاة الخانسي، ال اهر ، (45)

 رف، عاد العزيزج ابسلو ية والاياي العراك، الدا  املترية اللانانية،  -نرهود، محمد الوعدا -خ اسي، محمد عاد املنعم (46)

 م      1999، 2ي

 .28/3م دمة دالئل ا عجا  ص  (47)

الهي ة 1979التاوا، الن د التحلي ي عند عاد ال اد ، ، 112ما يو باا ج أسع علم اللغة _ ترجمة ج ألمد م تا  عمر _ ص  (48)

 319-318املترية العامة لل تاب، ص

 رف، عاد العزيزج ابسلو ية والاياي العراك، الدا  املترية اللانانية،  -نرهود، محمد الوعدا -خ اسي، محمد عاد املنعم (49)

 م1999، 2ي

وانظرج نظرياد  .204-189معناها وماناها، دا  الث انة، ي.ي.ال، الدا  الايااء، املغرب، ص لواي، تمام، اللغة العر ية، (50)

 .    37ال اهر والن د العراك الةد س، ألد نا ل، دا  الفااعة.د.د.صالعالقاد بمي عاد 

 113ما يو باا ج أسع علم اللغة، ترجمة ج ألمد م تا  عمر، ص  (51)

       .40ص 1م جا 1956تح يوجمحمد ع   النّعا ، ال اهر ،  ابن جّوي، أبو ال ت  عثمايج الختائا، (52)

 .    43ج2، ا/1984عجا ، قرأن وعلو عليه محمود محمد  اةر، م تاة الخانسي، ال اهر ،الجرجاتك، عاد ال اهرجدالئل ا  (53)

 . 2/43الوابو ا(54)

 . 2/43الوابو ا(55)

ابن ابثم ج املثل الوائر في أدب اليات  والشاعر، ل  ه وعلو عليه ألمد الةوفي، و دوا لاانة،  ااة متر، ال اهر  د د.  (56)

2/168. 

 .    6الزم شراج امل تل _ ص  (57)

. وانظرج الجالظ، أبو عمروج الاياي والت يمي، تح يو 56، ص 1945الزياد، ألمد لونج دناع عند الاال ة، مفاعة الرسالة  (58)

 .     139-1/138م، 1985، 5عاد الوالم ها وي، ال اهر ،ي

 وا  ال راءاد وا  اار عناا، تح يو ع ي النعدا، عاد الةليم انظرج ابن جوي، أبو ال ت  عثمايج املة و  في ت يمي وجون  (59)

 .1/145م،1386النعا ، عاد ال تار  ل،ي، املجلع ابع   للشؤوي ا سالمية، ال اهر ، 

     40ص 1م جا 1956تح يوجمحمد ع   النّعا ، ال اهر ،  الختائا، ابن جّوي، أبو ال ت  عثمايج (60)

املة و  في ت يمي وجون  وا  ال راءاد وا  اار عناا، تح يو ع ي النعدا، عاد الةليم  ال ت  عثمايجانظرج ابن جّوي، أبو  (61)

 .1/145م،1386النعا ، عاد ال تار  ل،ي، املجلع ابع   للشؤوي ا سالمية، ال اهر ، 

 .363م. ص8198مدةم، ع يج املناحي ال لو ية عند الجالظ، دا  الفليعة، بم ود، الفاعة الثانية، (62) 

 .  6الزم شراج امل تل، ص (63)
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 .  6الزم شراج امل تل _ ص  (64)

 .363م. ص1988مدةم، ع يج املناحي ال لو ية عند الجالظ، دا  الفليعة، بم ود، الفاعة الثانية، (65)

 .    1/17م. 1961الجالظ، أبو عمروج الاياي والت يمي، تح يو عاد الوالم ها وي، ال اهر   (66) 

      1/204الاياي والت يمي  (76)

 .93-1/92الاياي والت يمي  (68)

 .52الرضأليج  رر الرضألي ع   اليانية _ ص  (69)

 ، 10نال، صالرج علم ابسلوب، ص  (70)

 .33م ،ص1990  راد النا، ال اهر                       

 .   1/382. 1952العو را، أبو هالعج التناعتمي، ال اهر   (71)

 75م. ص 1996مندو ، محمدج الن د املناسي عند العرب،  ااة متر،  (72)

لنيوع، عاد الرلمن  -انظرج ما سيلو داسياع االتعاهاد الويميولوجية املعاصر ، ترجمة لميد الةمداتك، العمرا، محمد(73)

 .18 - 17. ص 1987لنوي، ماا ك دا  انري يا الشر ، الفاعة ابول  -الولي، محمد –

 .182م.ي، ص  1996و ا، عادعج لوع   يالية الويميولوجيا )الويمياء(، معلة عالم ال  ر، اليويت، ناخ (74)


