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    :    :    :    :    صصصصــــــــــــــــــــــــملخملخملخملخ
يايئ(لقد اكن للمصطلح  بوادر وإرهاصات ) لسما

يث ظل  تفكري الغريب  تفكري العريب وا حيف ا ل ل
ند اإلغريق والعرب القداىم واحملدثني  عاملصطلح 
يني يف فوىض من املفاهمي غري حمددة احلقول،  بواألور

يه اكنت هذه اbراسة  ل، و ند عل عتحديد املصطلح 
تالف الرتمجة للمصطلح  خالغرب مث الوقوف عىل ا
ية مث  يا ئند العرب احملدثني يف دراساهتم ا مي لسـع

بط  تلفوا يف  ند الغريني اwين ا ضحتديده  ب خع
يهنم يف  تعددت املصطلحات  باملصطلح  ف
يك أو  سـ{ يا أو ا ميويو هل نقول  يات،  يا تا نف ل جل ئ سـمي لسـ

ياء؟  لسـميا
 

 

: ésumeR  
 

Dans la pensée humaine le 

terme (sémiotique) se présente 

confus et indéterminé.  

Cet article a pour but de 

déterminer le sens de ce terme 

plus que possible à travers 

l’acte traductif afin de  

distinguer nettement la 

différence entre sémiotique, 

sémiologie et sémantique. 
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ناقد  سأ� هامة أمام ا نقدي يف اbرس العريب املعارص  ليعد احلديث عن املصطلح ا م ل
هم  تاح  باره ا نقدي،� همه وإدراكه ملدلول املصطلح يف احلقل ا باحث العريب يف  لفوا ملف تف ل عل

نقدي اإلجراء نصوصل ا يل ا لتح ل  بني الفكر الغريب والفكر تصلب العرية، وكونه الرسا� اليت ل
 .العريب
ب بحث عن تو هم املعىن أمام تعددية املصطلح وتطوره، وا ية والرتمجة و ية ا لقى إشاك بع فل لت

ية املصطلح هامة يف إشاك سائل ا يده من ا لتو لمل  .ح
ناة اليت  هو اbال العامل ملدلو�تصللقويعد املصطلح ا تلقي  تلكم وا ف بني ا مل هو ؛مل يه  ف و عل

تجاوز دالل«عبارة عن  ية إىل تأطري تلكمة أو مجموعة من اللكامت  ية وا ملعجمهتا ا للفظ
ها  بط املفاهمي اليت  يص و يهتا يف إطار هني تقوى عىل  نتجتطورات فكرية و ض شخ تسم ت ت
نارص  ساك � يع اإل نة، واملصطلح هبذا املعىن هو اwي  لعممارسة ما يف حلظات  م تط سـي يه

تظا³ا يف قالب لفظي متكن من ا هوم، وا ناملوحدة  ل نقدية ، ولعل من املصطلحا)1(»للمف لت ا
ياء اwي عرف  نقدية مصطلح ا ساحة ا بارزة يف ا ميا ل ل برية جدا «لسـل ية  كفوىض  مصطلح

نصوص  تعددة حىت وإن أخذ ماكته مكهنج نقدي � و·اته يف معاجلة ا لوأخذ زوا¼  ن م
ها  سه غري سامح  يوي اwي انغلق عىل  رشوع ا شل ا ية، خاصة بعد أن تأكد  لاألد نفن ب ف لب مل

تجول يف فضاءات  شائعان لعمل العالمات هام ل� ية، وإن اكÀ املصطلحان ا نص اخلار لا جل
نا ال نعد ) Sémiotics(الفرنيس، و مصطلح ) Sémiologie(مصطلح  نÒجنلزيي فإ

ية أخرى �  )2(.»لتعددية دوا
ياء ويف اكنت بوادره يف الفكر العريب  ية ملصطلح ا تطرق إىل حملة Ôر نه  كو مي خي لسـس ن م

ية الرتمجة والفكر الغريب، وهل  ياء، وماذا عن إشاك هوم ا لناك تداخل يف بدا¼ت  مي لسـه مف
ند العرب احملدثني؟  !.عوتعددية املصطلح 
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ياء يف الرتاث العريب القدمي .1 ياء يف الرتاث العريب القدميبوادر ا ياء يف الرتاث العريب القدميبوادر ا ياء يف الرتاث العريب القدميبوادر ا     ::::للللسـسـسـسـميميميميبوادر ا
نه  نة، و با ية ا باحث املعر تلفة يف العلوم وا معرف الرتاث العريب القدمي دراسات  يف ت مل ملخم

يا وإن «داىم تؤكد جل اbراسات أن العرب الق يولو يوم بعمل ا سمى ا جقد عرفوا ما  مي ل لسـي

بالغة وعمل  نحو، وعمل ا نوعة كعمل ا ناثرة يف أحضان علوم  بعرثة و لاكنت إشاراهتم  ل ت مت م م
يوم لفي أشد احلاجة إىل  نا ا تصوف وغريها، وإذا اكن األمر كذà فإ سري وعمل ا لا ن ل لتف

شوائب األخرى ألهنا اكمل يهتا من ا ها و شا لا تصفت ف تلطة ك نادرة ال توجد إال ويه  خمعادن ا ل
يات وإ·اد عقونا  يح وآ تعامل مفا نا إال ا ل�لرتاث، وتأىب إال أن تكون كذà، وما  ل ت سـ علي
ية  تظر إال ا مية ال  يقة و ية  يا نا العريب قد خلف أفاكرا  تصفها، وحقا فرتا ن ليل تن مع ئ مي قث سـ ل

يات بأصول وقواعد عرية خالص يا نحصل عىل  بوالرتيب  ئ مي سـل با ت تعصة، ويس هذا الæم  ل
يقة حلقنا للرتاث وإمنا يه ا ية اكنت من اهëمات العرب قدميا مضن  )3(»م يا ئ، فا لسـمي

سفة بالغة وعمل اbال� وعمل اللغة وا تلفة  اك لفلدراساهتم  ا ل ì . نحاول الوقوف عىل نه  سـو م
ياء(مصطلح  هوم اللغوي وÒصطالí يف الرتاث العريب ال) لسـميا  .قدميملفبني ا

هوم اللغوي .1.1 هوم اللغويا هوم اللغويا هوم اللغويا  :ملفملفملفملفا
ياء(لقد ورد مصطلح  نظور، ويف مادة ) لسـميا سان العرب البن  ميف معجم  س، و، (ل

مية ويقول اجلوهري « : قو�حنو ) م يه ا ياء العالمة، وسوم الفرس جعل  مية وا ّا عل سـسم لسـ ّل ّ ل
شاة سومة �لضم العالمة، جتعل عىل ا لا تزنيل العزيز يقول تعاىل)ò«)4ل      )5(:ل، وقد ورد ا

تغون فضال(((( تغون فضالترامه ركعا جسدا  تغون فضالترامه ركعا جسدا  تغون فضالترامه ركعا جسدا  ًًترامه ركعا جسدا  ًً ْ ًْ ًْ ًْ ًََ ََ ََ ََ ُُ ُُ َ َْ َْ َْ َببببْ َْ َْ َْ ييييْ ýý ýý ُُ ُُ ًً ًً ýý ýý ُُ ُُ ُُ ُُ ََ ََ ََ ََ من  من  من  من ََ ََ ِِ ميامهِِ  Àميامه ورضوا  Àميامه ورضوا  Àميامه ورضوا  Àْْاااا���� ورضوا ْْ ُُ ُُ ََ ََ ِِ سـسـسـسـِِ ًً ًً ََ ََ ْْ ْْ ِِ ِِ ََ ََ ِِ ِِ ýý ýý يف  يف  يف  يف ِِ هِمِِ هِموجو هِموجو هِموجو ْْوجو ْْ ِِ هههِهِ ُُ ُُ ُُ ْْ من  من  من  من ُُ ْْ ِِ سجودِِ سجودأثر ا سجودأثر ا سجودأثر ا ِِأثر ا ِِ ُُ ُُ òò òò ل لَ لَ لَ َِِ ِِ ََ ََ (  
ناس إلحافا (:قو�و َسألون ا ميامه ال  هُم  ناس إلحافاتعر َسألون ا ميامه ال  هُم  ناس إلحافاتعر َسألون ا ميامه ال  هُم  ناس إلحافاتعر َسألون ا ميامه ال  هُم  ًًتعر ًً ََ ََ ْْ ْْ ِ ل ِي ل ِي ل ِي ل ََي ََ ýý ýý ََ ََ ُُ ُُ ََ ََ ْْ ْْ َ َسـ َسـ َسـ ْْسـ ْْ ُُ ُُ ََ ََ ِِ ِِ ِِ ببببِِ ُُ فُُ فَ فَ فَ َِِ ِِ ْْ ياء"، إذ ورد مصطلح )6(، )ْْ " لسـميا
سان العرب قول الراجز. الكرمينآريف الق" العالمة"مبعىن   )7(:لويرد يف 

برص شق عىل ا ياء ال  سن ¼فعا   �  لغالم رماه � ت مي  سـحل
شعري  مبعىن العالمة كام جند تقار� يف املفاهمي واملصطلحات ب يت ا ياء يف ا ل فا لبمي ني  لسـ

باللغة العرية واللغة الغري تقل مصطلح ةب يث ميكن أن  ن،  ياء(يح ية من اللغة ا) لسـميا Àنيو ل
به ) سـميياء(ذà أن ؛ بوخيضع لقوانني اللغة العرية، وقد يكون العكس شـالعرية  تب

)Semiotic (شرتاكن يف ثالثة حروفةبالغري  )8(.ي إذ 
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يا  يولو يقا أو ا ميو ياء العرية اليت تقابل ا جإن لكمة ا مي ط ب سـمي ل لسـ بند الغرينيسـل ب لكمة عرية ع
تقاقات ا Ò يل ìأصال وفرعا وموbا، بد شـ نصوص ل لتلفة اليت جاءت هبا من ·ة، وكرثة ا

هوم العالمة شلك  ية اليت وظفت فهيا دÒ ومدلوال اليت أشارت إىل  يحة الر با مس مفلفص
  وذà مضن  اbراسات واألحباث خرآمبارش أو من خالل  مقاربة املعىن من جانب 

يل  مرÔض  بد ا تلفة ، وشري  جللا ع ي ìبن املفارقة الغربة يف اإىل ية لي نولو ية وا جية الصو لف ت
تني للكمتا ا ية )سـميياء(بالعرية : للك : برية مؤلفة منغ؟، إن اللكمة ال)سـميون(يق، واإلغر

، ∗c+v+ cc+ vc:أي) مهزة(صامت )+ ألف(صائت ) + ممي(صائت ) + س(صامت 
ية بي� اللكمة  ياء(صائت ) + سني(صامت : مؤلفة منيقاإلغر صامت )+ ممي) (لقريب من ا

ثلام )9(c+v+cc+v+c: ال يلفظ؛ أي) صامت(يف الهناية نون )+ واو( صائت )+¼ء( م، و
تنييتوجد هذه املفارقة الغربة يف  با، : لبنيا ية توجد مفارقة أخرى أشد  ية والفونولو جعالصو جت

شابه أيضا هو شابه فهيام يدل عىل مدلول  تيث اbال الصويت ا مت مل نه : ح مالعالمة، و
يفاللكمة العرية واإلغر شرتكة، إن مل تكن إحداهام لكتاهامقية ب م أخذÔ من لغة قدمية واحدة 

ية  تعلق  �للغة  العرية فقط ، ألن اللكمة اإلغر يقأخذت من األخرى،  وهذا األمر ال  ب ي
ية األم، أو حىت �للغة  سا تعلق أيضا � ها العرية، بل  مقدمية، و لثل ي ب ية(م نو حا ò يدة اليت ) ل لبعا

ية و سا ثقت مهنا ا ما لب ها أن تدعي ن ية تدعي أو ميكن  ية، ومن مث فال توجد لغة سا لاحلا م م
ثري من  املفاهمي و املصطلحات10(.األصا� تداخل بني اللغات  يف  كولعل هذا ما يوحض ا  . ل
2.12.12.12.1----    íصطالÒ هوم هوم Òصطالíا هوم Òصطالíا هوم Òصطالíا  :ملفملفملفملفا

ثني،  با تلف تو·ات ا بحوث حول املعىن واbال�  تلفت اbراسات وا حلقد ا لخ مبخ ل
يني ولأصويني القداىم واbارسني من العرب ته، لغوينيغ وبال ناطقه و فال سفو  ، م

بحث يف دال� اللكامت من أمه ما لفت «، وحىت العرب احملدثني، إذ متصوفهو لاكن ا
باحث عمل اللغويني العرب ند العرب من  بكرة  م وأ�ر اه³ëم، وتعد األعامل اللغوية ا ع مل
ثل احلديث عن جماز القرآن، : كرمي و يف القرآن الغريبتسجيل معاين : ماbال�، 
يف يف  تأ لوا نظائر(ل ثل) لالوجوه وا ية، ومعامج األلفاظ : ميف القرآن، و تاج املعامج املوضو عإ ن

يري  بط يؤدي إىل  يري ا يا، ألن  يقة معال دال بط املصحف �شلك يعد  تغوحىت  لض تغ ل ل حقض
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يري املعىن تايل إىل  يفة اللكمة، و� تغو ل  ولعل لعربليت اهمت هبا اوهو من القضا¼ ا )11(.»ظ
ية يف اbرس العريب نذكر  :لمن بني اbراسات اbال

يس: (الرائدة يف معجمه" ابن فارس"حماو�  � ئيث ربط املعاين اجلزية للامدة ) ياملقا ح
ها  .جيمعمبعىن عام 

رشي"حماو�  � ناحجة يف معجمه " خمالز بالغة(لا ية ) لأساس ا تفرقة بني املعاين ا حلقيقا ل
 .!ازيةواملعاين ا
سلمني إذ  اbرس اbاليلوقد اكن من مل اهëمات األصويني، وعلامء الæم، والفالسفة ا ل

ثل مناولت حبو"م موضوعات  هوم،: ت نطوق، ودال� ا ملفدال� اللفظ، ودال� ا سـمي ومل تق 
هور واخلفاء والرتادف،  سب ا لظاللفظ  يص، واخلصوص، والعموم، وÒشرتاك، وحب لتخصا

يد يع اليت اكنت حمط اه³ëم آنذاك)12(لتقيوا  .ض،وهذه من املوا
ثرية للمعىن يف مؤلفات «وكام جند  ، "ابن فارس"، و"الفرايب"كدراسات وإشارات 

بار"، و"الغزايل"، و"ابن حزم"، و"ابن رشد"و بد ا جلالقايض  متوا )13( " وغريمه...ع ه، إذ ا
بحوث كام يف  بحث يف بعض ا ل�ملعىن وا سب لـ«ل نا: (تنخمطوطة  نوان ) سيابن  عحتت 

تعلمي" نظمي يف أحوال ا لتاب اbر ا ل ها "ك ساعد األنصاري"نسخ،  ، ورد "مأمحد إبراهمي بن 
نوان  ياء(عيف اìطوطة فصل حتت  خصص " ابن خ&ون"، وكذà ) (...)لسـميعمل ا

ته لعمل أرسار احلروف، فعمل أرسار احلروف سمى - هو كام يقول-مفصال يف مقد مل ا
ياء  )14(.»...لسـمي�
يقول" اجلاحظ"يوشري  حمك املعاين خالف حمك األلفاظ ألن « : فإىل املعاين واأللفاظ 

تدة إىل غري هناية، وأسامء املعاين  سوطة إىل غري ذà، و مماملعاين  ياء، ال (...) مب شـسة أ مخ
بة : تنقص وال تزيد بة وا سمى  نصأوها اللفظ مث اإلشارة مث العقد مث اخلط مث احلال،  نص لت ل

نا يه  هو  ترص عىل ت* اbالالت،  ناف وال  هاحلال اbا� اليت تقوم مقام ت* األ فص تق
نده مرادف ل&ال� وهو (...)يفضل اللغة عىل �يق العالمات األخرى  يان  سأ� ا ع، و ب لم

شف الغموض سواء أاكن لغة أو غري ذàw ،à جنده يقول ومىت دل اليشء : (يكلك ما 
نه، وإ تاععىل معىن فقد أخرب  يه، وإن اكن سا تا وأشار إ كن اكن صا ل هذه يه اbال� )م ف، 
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ساق اbالئل  بحث يف أ يات  يا نلك ما يوصل إىل معىن معني، ومعروف أن ا ت ئ لسـمي

 )15(.»لكها
ياء يف دراسات عمل اbال� بل جند توقف Òهëم  � ميومل   يني اليت «لسـي بال غاهëمات ا ل

يقة وا!از  حلقثلت يف دراسة ا نظم (...)مت  يف )16(»"لعبد القاهر اجلرجاين"ل ويف نظرية ا
بط املعىن يف  يف يف اللكامت  تأ يار وا Òال� وbلضالقرن اخلامس إذ تلكم عن اللفظ وا ل ل خت

ياق وحتدث  ية " اجلرجاين"لسـا ية والرتيب، و يفيف دالئل اإلجعاز عن املعاين ا كت هاملنفسـ  سإ
يري اbال� كام أشار إىل  ياء يف  تغهذه األ توب شـ شلكي ا ملكأن اbال� ال تأيت من اجلانب ا ل

تحول  ية، كام حتدث عن ا شف عن اbالالت ا ياق دور ³م جدا يف ا لفقط، وإمنا  لك خلفسـ لل
تحول مدلوها  ياق معني إىل عالمة ذات دال� مربة  تحول العالمة يف  يث  لاbاليل  ي ك سـ ت حب

تاز هبا العال ية  ثا عن مدلول آخر، وهذه خا متإىل دال � ص مة اللغوية دون غريها من ح
تضاد، و0مه هذا  لالعالمات اbا� األخرى، وذà حتت ما يعرف �!از، وÒساع، وا ت

ند  يون حتت مصطلح املعىن كام  نه احلدا تحدث  بط ما  عهو � ث ع ي ، )أوجدن(لض
شارد(و ند )يتر ية  ثا ثا ية وا يا ثا ية وا ع، واألوال ن ل ل ن ن ل  )17(".بورس"ن

يث وكام اهمت العرب القداىم ند اللغويني واألصويني، والفالسفة «ح بعمل اbال�  لشاع  ع
يان وموجودة يف  ـي موجودة يف األ تعددة للوجوه،  ياء  هاء اللغة العرب بأن األ عو ف هشـ م فق
ته اخلاصة فاألول دال عىل املرجع  ياته و سان ولك وجود � آ يعاألذهان وموجودة يف ا ل طبلل

ثالث يوهو ما حيدد الوجود املوضوعي لليشء، و ثاين إىل املدلول أي املفاهمي، أما ا لشري ا ل
تعرف عىل العامل املوجود خارج اwات  نا األوىل يف ا ليل إىل اbال وهو أدا ت فيح

ياء من ثالثة زوا¼، املرجع واbال )18(»املدركة شـ، ففي حتديدمه bال� اللفظ نظروا إىل األ
سـمي  سـمي ثاليث للعالمة مياثل  تقواملدلول، وهو   ".رسبو"تق

سفة و�لفعل فإن  «نرجعوميكن أن  ياء احلديث وبدا¼ته إىل بداية ا لفلأصول عمل ا لسـمي

ية قد تعرضت لعمل æيارات الفكرية ال سـيكمعظم املذاهب وا ياء شلك أو لت ب ا بآخر لسـمي
توصل يف  تطاع أن  بالغة يف القول إن الفكر العريب ا ية، ويس من  ها ا يوفق أغرا سـ مملهنج ل ض

تأخ ته ا ملمر بقت األحباث املعارصة إىل هذا ا!ال، حل هذا العمل  به نظرية  سـرة إىل وضع  لشـ
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ية املدرسة  Àيو تني ا نإن تأثر العرب �ملدر ل سـ ية"ّ شا ئا يغارية "مل ية"مل، واملدرسة ا ال " قالروا
ندمه، ومن  شائعة يف عمل اbال�  بدو عرب املفاهمي واملصطلحات ا شك كام  عبل ا ل ي ل يق

يعي أن يكون أوائ نا"و" اكلفرايب"ل الفالسفة العرب لطبا يقربني جدا من " سيابن 
ية Àيو يات ا نا ل سـمي )19(»ملعط سـمي العرب للعالمة قريب جدا من  تق، واكن   ".بورس"تق

تصوفة و سأ� تلكم عهنا ا ملوهذه ا شموية للكون " ابن عريب"مل لخاصة يف نظرهتم ا فابن "ل
تعامل مع لك امل«" عريب يتعامل مع حروف اللغة كام  مراتب الوجود : وجودات، وجيعلي

رشين ساوي عدد احلروف ال6ية وا رشين  ثاين وا لعا نلع ت ية : ل نا نظر إلهيا من خالل  ئو ث ي
ها عمل  نظرة  باطن والظاهر، وهذه ا سـيطبقا ل بان (الæمل ها جا ندال� اللكامت  جانب : ل

رشية احلادثة، اbال� يف احل ية القدمية، وجانب داللهتا ا بداللهتا اإل لل يث ه حا� األوىل من 
ية  ية و ية عر ـي دال ية  ثا ية مبعىن اbال هو املدلول أما اbال� يف احلا� ا باطن ذا ضعا ل ف ن ل ت فل ه

ية با طا ند )20(»عت يف " أفالطون"متاثل مقوالت " ابن عريب"ع، وهذه املراتب للوجود 
يه " بورس"الوجود،  و يعي " أفالطون"عليف اbال� مفا يصطلح  ث(لطبالوجود ا ، )الملا

يه  ب�لوجود ال رشط، ووجود رشط " ابن عريب"علومعل الصانع، ومعل الصور، يصطلح  ب
يه  عليشء، ووجود رشط ال يشء يصطلح  ية، : بـ" بورس"ب ثا ثا ية وا يا ثا ية، وا ناألوال ل ل ن ن ل ن

منوذج " بورس"هو أن " بورس"، و"ابن عريب"والفرق بني لك من « نقل ا لحاول أن  ي
بقه عىل سفة إىل ليطالصويف للوجود  ته من ا لفل عامل اbالئل، أي أنه حاول درا سـ
تفظ  ي� ا يقا  ميو حا ب ط تل يف " ابن عريب"لسـ سفي الصويف وترك نظام اbالئل  نظام ا حي� لفل ل

نه عماكته اخلاصة دون عز�   )21(.»ن
ياء أما ابن عريب فاكن  ته   ية يق درا تفاد بورس من املفاهمي ا ميفقد ا سـ للسـسـ لفلسف

سفي الصويفتركزيه عىل اجلان سأ� . لفلب ا القامئة عىل وجود اbال "اإلشارة"مأما يف 
يين، والوجود : (عىل أربعة حماور يه" أبو حامد الغزايل"فقد حددها «واملدلول  لعالوجود ا

تايب تة يف )لكاwهين، والوجود اللفظي، والوجود ا À شجرة يين اك ب، فاليشء � وجوده ا ل لع
ها وجود ذهين، سان صورة تقوم يف اwاكرة لاألرض مث يكون  ها يف ذهن اإل شأ  ن وهو أن  لن ي
تابة) ش ج ر ة(ويأيت الوجود اللفظي، وهو لكمة  تحول الوجود اللفظي إىل  كمث   ، )22(»ي
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صطلح م علهيا يطلقدون أن " أبو حامد الغزايل" رش<ا  هذهو حركة اإلشارة
ند "اإلشارة" ناد دي سوسري"ع، ويه العالمة اللغوية   ".يفرد
ية «عىل هذا األساس و تالف ختصصاهتم ا سلمني عىل ا بع علامء ا لعلمفإن  مل خشـ ت

ية ال ياكد  يه أحبا"م اbال ية جعل اإلطار اwي دارت  bثقافة ا نطلقاهتم الفكرية � لو ي فل ن م
تصوفة وغريمه،  ساوى يف ذà املعزت�، وا بار الكون دÒ عىل خالقه،  ملخيرج عن ا ت يت ع

نا العامل دال�، وعالمة عىل وجوده وقدرته، أما فاملعزت� يرون أن هللا  عيننصب أمام أ
شورة يف رق  تحدثون عن 0م هللا اللغوي يف القرآن ولكامت هللا ا تصوفة جندمه  نا ي ململ
هم لك مهنا  فالوجود، ويوازن بني الæم اللغوي، والæم الوجودي، ورضورة قراءهتام معا و

بحث)23(»يف ضوء اآلخر يه اكن ا ل، و تلفا عل ند العرب  خم يف دال� األلفاظ  ل األصويني عندع
نطق بالغة وا ملواللغويني وعلامء ا  .ل

ند العرب احملدثني.3.1 ية الرتمجة  يايئ وإشاك ند العرب احملدثني املصطلح ا ية الرتمجة  يايئ وإشاك ند العرب احملدثني املصطلح ا ية الرتمجة  يايئ وإشاك ند العرب احملدثني املصطلح ا ية الرتمجة  يايئ وإشاك ع املصطلح ا ل عمي ل عمي ل عمي ل  :للللسـسـسـسـمي
ياء(إن ³مة حتديد مصطلح  ثة ) لسـميا هوم � يف اbراسات العرية احلد يوإعطاء  ب من «مف

بب تعدد هذا ا بة جدا،  ساألمور ا لل يق �، لصع قت اآلراء يف تعريفه ويف حتديد مصطلح د
بسواء يف اللغات الغرية أو يف اللغة العرية ية )24(»ب مصطلح، لقد عرف هذا العمل فوىض 

تلفا بني لغة ولغة أخرى بل حىت يف اللغة الواحدة إذ  بق املصطلح  خمبرية، ومل  ي يشري «ك
يد( تال د يفكر  ,seméiology, seminasiology(يف اللغة Òجنلزيية وحدها   ) يسـ

semiology, semiotics, significs ( فيشري إىل أمه املصطلحات " غرمياس"أما
تصة أبرزها ية ا يا بع يف املعامج ا هوم ويه يف رمهتا  هذا ا تقاربة  ìا ئ مي لسـمل تق ملف : ل

)sémiologie, semiotique, semanalyse, sémasiologie, séméiologie( ،
تعددية اbو هرها عىل اإلطالق هام لورمغ هذه ا ية للمصطلح الغريب إال أن أ شا ل

)Sémiologie (الفرنيس، و)Semiotics (جنلزييÒ«.)25( 
ية(مصطلح «وقد عرف  يا ئا نقول من املصطلح الغريب احلديث ) لسـمي ملا

)sémiologie (و)sémiotoque ( ية Àيو تق من ا نا ل يل، عددا ) sémion(ملشـ bلمبعىن ا
ثة مهناكبريا من األلفاظ يف  يات العرية احلد سا نة األخرية يف ا سني  يا ب ن لل سـ عمل اbالئل، : مخل
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عمل اbال�، عمل املعىن، عمل دراسة املعىن، عمل العالقات، عمل اإلشارات، عمل العالمات، 
يات، �إلضافة إىل يا ياء، ا ية، عمل ا ية، العال ئعمل الرموز، عمل األد�، األعرا مي مي سـض لسـ ل : م
يك، ونلحظ أن هذه  سـ{ يوية وا يقا وا ميو يا، وا سـ{لو يا وا يولو تا ل ت مي ط ل سـمي ل لسـ سـل ج ج

ها بدال با ) sémiotique(و) sémiologie( من مصطلح لكاملصطلحات جاءت  لغا
ياÀ ل&ال� عىل مصطلحي  ، وبذà عرف )sémiotique («)26(و) sémiologie(حوأ

يد للمصطلح وقد  هم والوعي ا ناء نقM إىل العرية وهذا Àجت عن عدم ا جلاملصطلح فوىض أ ب لفث
يëىش وسالسة اللغة العرية،  بب حماو� تطويعه   àبيكون ذ ل كام قد يرجع ذà إىل بس

نا العريب يحاولون إجياد مقابل � يف ترا ثني للرتاث  با ثري من ا ثتعصب  ل فك  )27(.ح
ته  إال باحث  العريب تر هوم حياول ا بقى  مج أن املصطلح   ل بحث  وإدراكهمكفي همه  وا ل  و ف

ناه يف اللغة العرية عن  ما يقابM  أو بيقارب  ثة يف الو. مع هود العرية احلد يومن ا ب طن جل
تصف ا نذ  بكرة  ية ا يا نالعريب  يم ن مل ئ لسـبعمي م نات يف يللسـ ست خالل ال6 نيات واليت تأ س

سن مصطلح " عبد امل* مرÔض"املغرب العريب جند  يسـتحثال  ية(م يا ئا وكذا ) لسـمي
"àيد بن ما ية(يسـتخدم مصطلح " شـر ئيا ية أصوها : (من خالل مؤلفه) سـمي يا لا ئ لسـمي

تابه)وقواعدها رسديةمقدمة : (ك، وكذا  ية ا يا ليف ا ئ يب بكوش"، ويرتمج )لسـمي " لطا
ية، أما  فيسـتخدمان مصطلح " سزيا قامس"، و"Àرص حامد أبو زيد"ئلاملصطلح إىل اbال
تاهبام يقا يف  يو كا ط يقا: (لسـمي ميو طمدخل إىل ا يه فقد )حول بعض املفاهمي واألبعاد: لسـ عل، و

نت اآلراء من �حث إىل آخر حول مصطلح  با يتعددت و يةلسـا(ت ئيا ، )sémiotique) (مي
ية  هوم الغريب) عمل العالمات(تسمو سدي األكرث دال� عىل ا سالم ا ملفبد ا مل ل  )28(.لع

ند العرب احملدث ية  يا تعامل مصطلح ا عيث جند تداول  ا ئ مي لسـسـ نه ميكن القول نيح  إنم و
ية  يا ئا تلطة املفاهمي«لسـمي يني  ند اإلغريق والعرب القداىم واحملدثني واألور خمظلت  ب  غري ع

ها وهام يان  لحمددة احلقول حىت جاء الرائدان ا ندرس بورس"األمرييك : لفعل " سـشارل 
سورسي ) 1914 -1839( يوا يف اكنت )29(»)1913 -1857" (دي سوسري"ل نه  ك، و م

ية؟ يا يا أو ا يولو ند الغريني، وهل نقول ا ياء  هور مصطلح ا ئبداية  مي مي ب ع سـمي سـ لسـ ل جل  ظ
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ية .2 يا يا أو ا يولو يةا يا يا أو ا يولو يةا يا يا أو ا يولو يةا يا يا أو ا يولو ئا مي ئمي مي ئمي مي ئمي مي سـمي سـسـ سـسـ سـسـ لسـ لل لل لل  :ججججل
يث لق ية عرب مراحل يف تطورها العلمي  يا حد مرت ا ئ يات إىل «لسـمي يا ئيعود Ôرخي ا لسـمي

نة مضت كام يقول  نحو ي اwي"أمربتو إيكو"سـألفي  يات القدمية عىل ا يا لتلكم عن ا ئ لسـمي

تايل يني : لا دÒ ومدلوال ) signe(مه أول من قال بأن للعالمة ) stoiciens(قإن الروا
)signifiant- signifie ( ندما شافاهتم األوىل و يات املعارصة عىل ا يا عوارتكزت ا ت ئ كمي لسـ

يات - يقول إيكو-أقول بدراسة العالمة يا ئ فإين أقصد لك أنواع العالمات ولك أنواع ا لسـمي

ياة  ناí ا رشة يف شـىت  يس العالمة اللغوية فقط، وإمنا أيضا العالمة ا حلأي  م ملنتل
باس ونظام األز¼ء وامل ية، فا ëجÒلل شلك عالمات وأنظمة ع متع ما  سائدة يف  توضة ا جمل

ثل متع إىل آخر  متلف من  جم يده، نظام : خت يا�ن، عالقات الزواج وتقا ية يف ا لآداب ا ل لتح
شلك عالمات وإشارات ودالالت بخ وإشارات املرور عىل هذا  يا  )30(.»...ملط

بريتو إيكو مشري أ توقف دراسـهتا عىل اجلانب اللغ إىلفي وي فقط بل ت أن العالمة ال 
ثقافات اليت  متعات وا تالف ا رشة � ية فالعالمة  يو نا ا يا لحىت غري اللغوي يف  ل !ت خ م منتح

 àثل منوذجا«حتمل إشارات دا�، وبذ يزيه  متفإن العالمات  متخاصا من اإلشارات جيب 
ثل أي منوذج   àها يف ذ تضمن دÒ � مدلو�  ية، فالعالمة  يا ممن سائر األنظمة ا مثل ت ئ لسـمي

تظم يف عكس اإلشارات إال أن العالمات عىل من يع أن  تن اإلشارات األخرى، ال  تسـتط
تقاؤها  متي إىل نظام أوسع من اإلشارات اليت يمت ا يايئ جديد حىت لو اكنت  نناء  مي تنب سـ

 )31(.»...حبرية
ية(ضبط مصطلح نوإذا أردÀ أن  يا ئا تالف املصطلحات اليت ) لسـمي نا نقف أمام ا خفإ ن
 من املعىن، وما قد تعود إىل وجود اإلقرتابلية الرتمجة وذà حملاوته لتعود إىل إشاك

يا وآخر  يولو باحث مبصطلح  سك ا تالف اإلقلمي إذ جند  نة ال با جمصطلحات  ميخ ل مت ي سـت م
تالف بني هذه املصطلحات أم أهنا تدور حول  ناك ا هل  يقا،  ميو خحول مصطلح ا هف ط لسـ

شف عن املع  .ىن؟لكعمل واحد هيمت بدراسة اbالئل وا
يا(يعود مصطلح  يولو جا يوÀين ) لسـمي اwي يعين عالمة ) sémion(لإىل األصل ا

)logos ( يwثليعينا تعمال يف لكامت  م اخلطاب، واwي جنده  ، )sociologie: (مسـ
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ياء) biologie(عمل األد¼ن ) théologie(عمل Òجëع  هر )32(»...حعمل األ ظ، ولقد 
ية  يا ئمصطلح ا نة )sémeilogie(و أ) sémiologie(لسـمي يف جمال ) م1752(سـأوال 

نفيس وهو دراسة عالمات  سدية  املوت وأعراضاملرىضلالطب العالY أو الطب ا جل ا
نا هذا مادة تدرس يف جمال الطب ية ومازال حىت يو موا ترب مصطلح )33(»للفظ  àيع، وبذ

يا  يولو جا سام من الطب إذ يدرس أعراض«لسـمي شلك  هوما جديدا  قاwي حيمل  ي  مف
 )symptomatologie(«.)34(األمراض ومرادفه 
 àتضح بذ ية هبذا «يو تار ية ا نوع من األ تع  ية  يا ا يولو خيأنه إذا اكنت ا ل ب مت ب بقمي سـج ت لطسـ ل

هرت لكمة  رش ) sémiotique(ظاملعىن فقد  سادس  عللمرة األوىل يف القرن ا ) 16ق(ل
يا العامة يولو رشوعا حتت ا نضوي انضواء  جفإهنا  مي لسـت يا  اكنإذ،)35(»م يولو تعامل ا ج ا مي لسـسـ

يفه «يف ا!ال الطيب مث انزلقت اللكمة من هذا ا!ال، و نه الحقا، هكذا ففي  تصنرسبت  م ت
سوف Òجنلزيي لوك  �لفزي¼ء واملامرسة وتغطي ) sémeiotique(لفيلللمعارف، يقابل ا

ية محلت م يا ئهذه املصطلحات العلوم األخرى، واألخالق وشري أيضا إىل أن ا مي عىن لسـن
 )36(.»عسكر¼

يادين تلف ا!االت وا ياء اكن مضن  هوم ا مل  خم لسـمي رش .مفف تاسع  عويف بداية القرن ا ل
سويدي ) 19ق( لهر معل لغوي للعامل ا بعنوان ) AdolfNarren) (1854- 1925(ظ
تخدما املصطلح " لغتنا" نه bراسة املعىن  بريا  سام  سـخصص  ك مق  )semiology.()37(م

تعام ساع ا نه نلحظ ا سـو ت تلف ا!االت إال أنه )sémiotique(ل مصطلح م ال «خميف 
ية  باس خبصوص اbال لبغي أن يقع ا ت لي ية )sémantique(ن يا ئ، وا إذ ) sémiotique(لسـمي

بداية إىل املادة اليت تعين مبعىن اللكامت وقد أحضى  شري يف ا لأن هذا املصطلح اجلديد  ي
يات، ولكن من ·ة ترتكز عىل يا ئبق عىل لك ا مي لسـنط  )38(. معىن العالماتي

يزي غري «يمت  يات  يف العديد من املواقف بدون  يا يا  و يولو تعامل اللفظني  متا ئ مي مي سـسـ جسـ
يات يف جانفي  يا نة اbوية  ئأن ا مي ل بلت مصطلح )1969(للسـللج ) sémiotique(ق، 

يا  يولو تعامل  باره يغطي معىن اللفظني دون أن تلغي ا ج� مي سـ سـت با )sémiologie(ع ل، وغا
ت يات العامة عىل يسـما  يا يات مبعىن ا يا ئعمل يف فرسا مصطلح ا مي ئ مي سـن لسـ يات لال ئيا سـمي
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ثالاخل سه : ماصة  يل يف الوقت  بارها نظرية دال� الصورة و يا الصورة � نفيولو حت ت عمي ج سـ

يات يا تعمل وسائل ا يل لو�ئق  تح يا الصورة  يولو يقاهتا  ئعىل  مي سـ ل ك مي سـب لسـ ت  )39(.»جتط
هر احل ترصحي اwي تمتظ وعىل هذا األساس   يا كام يف ا يولو ية وا يا لدود بني ا مي ئ جمي سـ لسـ ل

يف صفحة خصصهتا جريدة " لروY بول دروا) "1974(يف جوان " غرمياس"أدىل به 
ند" ية للزناع حول اللكامت يف «: يقول) لعمل األد�" (ملو تقد أنه ال جيب أن نويل أ مهأ ع

ندما تعلق األم ثرية،  ياء  يه أ  Àتظر عالوقت اwي  ك شـ فت نوات ن نذ ست  سـر  نة (م سـيف 
تار بني املصطلحني حتت تأثري ) 1968 ية دوية اكن جيب أن  شاء  خنبإ ل مجع سون"ن " كبجا

يا وق"�رت"، و"بنفنست"، و"ليفي سرتاوس"و�التفاق مع   Àيار عىل عخشص، وأ Ò خت
يقة يف فرسا مما أدى ية جذور  يولو ية غري أن مصطلح ا يا نا مع مي ئ جمي سـ لسـ تفاظ  إىلل Ò ح

ناء عىل ل� يعة احلال خطأ  ئني وهذا  تعلق  باع بأن األمر  نا ا يوم  بتني، وا ب ي نط ل ل بطي بشـيسم ت
تعلقة �!االت " يلمسليف"نصيحة  ية ا يات األحباث اخلصو يا هم من ا ملميكن أن  ص ئ لسـمي نف

يات يا نظرية العامة للك هذه ا ية ا يولو ية، وتكون ا ئاخلصو مي ل مي سـص لسـ  )40(.»جل
ي يات تطمح إىل أن لسـميوبذà ميكن القول إن ا يا يا أو ا ئولو لسـمي تشلك علام ل&ال� «ج

تا ثل  بدو  نظور تزامين، و تاج املعىن، من  هم سريورات إ يهيدف إىل  ت من م م  لغة حتددها -ف
ه تربها اعطريقهتا أكرث من موضو لنع، ألنه يفرتض يف لك واقعة أو ظاهرة أن تكون قاب� 

نظر إلهي يل دال، وأن  تغال  Ò نقادرة عىل يايئ، إن كتشكشـ نظور  سـميا إذن من  م
ها  بار أن  تصاصات عىل ا Ò تعددة تواها األعىل  يات يه أساسا يف  يا حقلا خ تم سـ ئ عمي م لسـ

ية، إهنا جمال  توا ية وا ëجÒية و تاج املعىن يف أبعاده اإلدرا تعلقة بإ هم ظواهر  صليعىن  ل ع ك ن م بف
ته املوحدة وموضوعه احمل تصاص يف حد ذاته �  مهنجيحبث أكرث مهنا ا  )41(.»ددخ

بحث  عن املعىن  يف اbراسات اللغوية  أو غري  ية هو ا يا هوم العام   بقى ا ل و ئ مي للسـي ملف
ية يف اللغة العرية مقارب ملعىن مصطلح  يا بقى مصطلح ا باللغوية و ئ مي  (semiotique)لسـي

تعام�  وتداو� سواء  يف اbراسات العرية أو يف  ية وذà لكرثة ا بيف اللغة األ سـ جنب
يث أخذ اbراس رسديةلغرمياس  ية ا يا هور مدرسة �ريس  ا حات الغرية  خاصة بعد  لظ ئ مي لسـب
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ثل  ساع bى األحباث واbراسات  ملدرسة �ريس   ية يف ا يا تعامل مصطلح  ا ما ت ئ مي لسـسـ

تاب  لغرمياس وكويس  تنوان  ك   Dictionaries raisonné de la simiotiqueع
 theorie du longage)نوان تاب لغرمياس  بعو  du sens ll ,essais) ك
semiotique)             ية يا تخدام مصطلح ا نه فقد شاع ا ئو مي لسـسـ  (semiotique)م

هذه املدرسة وغريها   ثري من اbراسات   ليف  ياء . ك بط مصطلح ا ميوبذà حاونا  ض لسـل

يث  تداخل بني املفاهمي بني الفكر العريب والفكر الغريب،  يري وكذا ا حوحتديد مالمح ا ل لتغ
ياق، وج لسـدÀ أن العرب القداىم قد تلكموا وأفاضوا احلديث عن العالمة ودال� اللكم يف ا

ياء كإجراء نقدي تلفة إال أهنم مل حيددوا ا نا¼ العلوم ا نطق ويف  ميوالوجود وا ì ث يف  لسـمل
ناثرة  بقى دراساهتم ا يه  يايئ و يل ا تح يات ا يح حول آ نصوص وال ا تدراسة ا ت عل مي ل ل ل تلم ملل لسـل

هذا العمل اجلديد، وأما العرب احملدثني فقد وجدوا يف الرت بذور األوىل  لاث العريب القدمي ا ل
ية، فعرف املصطلح تعددية  يا يا أو ا يولو ئإشاكية يف تلقي املصطلح الغريب بني ا مي مي سـل لسـ جل
يل إىل  ناك من  شطرا حنو اجتاهني  بقى الفكر الغريب  نظرين و تالف ترمجة ا مي� ه ن ي فمل م خ

يل إىل تصور ) sémiotique(صطلح مل" بورس"تصور  ناك من  ميو " دي سوسري"ه
ب أن اbراسات الغرية بعد بورس ودي سوسري متركزت حول إال).sémiologie(ملصطلح 

ية يا ئمصطلح ا ية بعد )(semiotiqueلسـمي يا هور حتول يف اbراسات ا ئوذà بعد  لسم ظ
رسدية لغرمياس ية ا يا ليالد مدرسة �ريس ا ئ لسـمي  .م
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