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بعد القراءة الفاحصة Kتلف االٓليات ٔاو أالدوات إالجرائية للمشهد السـمييايئ يف          

صورته النظرية وإالجرائية، تبني لنا مدى ارتاكز عطاءات النقد السـمييايئ عىل مرجعيتني 
 هام املرجعية الفلسفية واملرجعية اللسانية، فقد اتbٔت السـمييائية، بل انبثقت من رمح

الفلسفة أالفالطونية وأالرسطية والفلسفة إالسالمية البن سينا والغزايل والفلسفة التجريبية 
جلون لوك وليبنزت والفلسفة الوضعية واملاركسـية، فقد تغذت سـمييائية شارل ساندرس بريس 
وجوليا كريستيفا وروالن }رث وجرمياس من النتوءات النظرية لتx الفلسفات. وبدرجات 

اكن التأثر ٔايضا بعطاءات املد اللساين لفرديناند دي سوسري وهيمل سليف، ويمتظهر متفاوتة 
ذ� نظر� ومعليا يف تأثر ا(رس السـمييايئ }لنظرية اللغوية السورسية، حيث ٔاحضى 
حديث دي سوسري عن ثنائية(ا(ال واملدلول) والعالقة بيهنام، وكذا خطية ا(ال 

 يف اع�ده عىل مبدٔا الثنائيات يف دراسة الظاهرة اللغوية، واالٓنية(الوصفية)، و�مة اللساين
كثنائية (ا(اخل/اخلارج)، (لغة/�م)، (اختيار/تأليف)، (صوت/معىن)، (واقع/خيال)، 
(حضور/غياب)، احملايثة، ¡ختالف، لك هذه املسائل اكنت مبثابة املقدمات النظرية اليت 

لنظري وإالجرايئ، وسـتكشف لنا حمطات هذه استمثرهتا السـمييائية يف تأسيس فضاءها ا
املداخ» عن ٔامه القوامس املشرتكة بني السـمييائية والفلسفة من §ة، والسـمييائية اللسانيات 

  من §ة ٔاخرى.
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ٔا.د/ بشري �وريريت                          أالسس الفلسفية واللسانية للنقد السـمييايئ                              
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فالطون السـمييائية ٔاو السـمييوطيقا يه عمل موغل يف القدم، ٔا�م الفكر اليوين القدمي مع أ 

ؤارسطو ال²ين ٔابد� اه�ما بنظرية املعىن، وكذ� ٕاىل الرواقيني ا°ي وضعوا نظرية شام» 
لهذا العمل بمتيزيمه بني ا(ال واملدلول واليشء، ومل يكن الرتاث العريب بعيدا عن مثل هذه 

بلك املشاغل، فقد ٔاوىل املناطقة وأالصوليون والبالغيون واملفرسون وغريمه عناية كربى 
أالنساق ا(ا« تصنيفا وكشفا عن قوانيهنا وقوانني الفكر، وقد جتىل ذ� يف ٔاطروحات 
الفالسفة إالسالميني من ٔامثال الغزايل وابن سينا ال²ين حتد¿ عن اللفظ بوصفه رمزا وعن 
املعىن بوصفه مدلوال، ومن دون ٕاسدال سـتار النسـيان عن العالقة ¡عتباطية بني ا(ال 

ويه الفكرة اليت انبىن علهيا منطق التحليل السـمييايئ مللفوظات النصوص أالدبية، واملدلول 
بوصفها ٕاشارات ساحبة يف فضاء داليل مكثف }ٕالحياءات اليت ال تقنع }السـتقرار عند معىن 

  ¿بت ٔاو معلوم؛ ؤالهنا ٔاطلقت رساÊا من قيد املعامج فأصبحت بذ� ٕاشارة حرة.
ارصة عن "العرب والسـميياء" حديثا مطوال ٔافصح فيه عن هذا وقد حتدث عز ا(ين من

اجلذور أالوىل للسـمييائية عند ابن سينا وابن خÏون، حيث ٔاشار عز ا(ين منارصة ٕاىل 
خمطوطة تنسب لـ"ابن سينا" حتت عنوان: " ا(ر النظمي يف ٔاحوال علوم التعلمي" وورد يف 

ل فيه: "عمل السـميياء عمل يقصد فيه هذه اKطوطة فصل حتت عنوان: "عمل السـميياء" يقو 
كيفية متزجي القوى اليت يه جواهر العامل أالريض ليحدث عهنا قوة يصدر عهنا فعل غريب، 
وهو ٔايضا ٔانواع مفنه ما هو مرتب عىل احليل الروحانية واالٓالت املصنوعة عىل رضورة عدم 

ن هذه أالنواع هو اخلالء، ومنه ما هو مرتب عىل خفة اليد ورسعة احلركة، وأالول م
السـميياء }حلقيقة والثاين من فروع الهندسة وسـنذكره والثالث هو الشعبذة، ؤاما ما يقال ٔانه 
يبلغ به أالمر ٕاىل خارق العادة فيبعد جدا ؤابعد منه ٕاحالته عىل خواص أالحرف ٔاو 

  ). 1أالسامء..."(
روف، فعمل ٔارسار وابن خÏون هو االٓخر اكن قد خصص فصال من مقدمته لعمل ٔارسار احل

"املسمى }لسـميياء نقٌل وضعه من الطلسامت ٕاليه يف اصطالح ٔاهل  -كام يقول-احلروف هو 
الترصف من غالة املتصوفة، فاسـتعمل اسـتعامل يف اخلاص وظهر عن غالة املتصوفة عند 
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 463  " "السـميياء و النص أالديب السابع (ويل اامللتقى   

جنوÊم ٕاىل كشف جحاب احلس وظهور اخلوارق عىل ٔايدهيم والترصفات يف عامل العنارص 
الكتب و¡صطالحات ومزامعهم يف تزنل الوجود عن الواحد وترتيبه وزمعوا ٔان وتدوين 

الكامل أالساميئ مظاهره ٔارواح أالفالك والكواكب، ؤان طبائع احلروف ؤارسارها سارية يف 
االٔكوان عىل هذا النظام (...) حفدث بذ� عمل ٔارسار احلروف وهو من تفاريع السـميياء ال 

اط }لعدد مسائä، وتعددت فيه تآليف البوين وابن العريب. ومن يوقف عىل موضوعه وال حت
فروع السـميياء عندمه اسـتخراج أالجوبة من أالسـئ» }رتباطات بني اللكامت حرفية يومهون 

  ). 2ٔاهنا ٔاصل يف املعرفة..." (
وبرمغ مغوض مقاصدها تقف شاهدا عىل ٔان ابن سينا وابن خÏون قد  صٕان هذه النصو 
ا العمل من قبُل، مفصلني ٕا�ه تفصيال فيه من ا(قة ما مل جندها يف السـمييائية تعرضا ٕاىل هذ

عند احملدثني، والسـó ٔان ابن سينا قد وسع جمال هذا العمل، حيث مل جيعä خمصصا لٔالدب، 
بل ربطه بعلوم ٔاخرى مثل عمل الهندسة والطب والفx. وهو التعممي ا°ي قال به الناقد 

سـندرس بريس " فó بعد، هذا هيك عن ٕاشارة ابن خÏون ٕاىل ارتباط أالمرييك " تشارلز 
  هذا العمل }لسحر والطلسامت.

ويف خالصة لعادل فاخوري حول السـميياء عند العرب يرى ٔان العرب تأثروا }ملدرسـتني 
املشائية والرواقية يف جمال عمل ا(ال« (الفرايب وابن سينا) وٕان وجدت السـميياء يف علوم 

ناظرة وأالصول والتفسري والنقد، ويه تعود ٕاما ٕاىل حقل املنطق ٔاو ٕاىل حقل البيان، امل 
فا(ال« عند العرب القداىم تتناول: اللفظة وأالثر النفيس، ٔاي ما يسمى }لصورة ا°هنية 
وأالمر اخلارü، ٔاما الكتابة فهـي تدخل بعني ¡عتبار، ٕاذ ٕاهنا دا« عىل أاللفاظ، لكن 

س رضور� عند ابن سينا خالفا ٔالرسطو. وابن سينا ال يسـتثين أالمر دورها هذا لي
) من العالمة اللفظية. مع هذا جند حيي العلوي يقرتب من referentاخلارü (املرجع 

موقف دي سوسري يف قو� بأن "احلقيقة يف وضع أاللفاظ، ٕامنا هو ا(ال« عىل املعاين 
  ). 3ا°هنية دون املوجودات اخلارجية" (

وينهتـي عادل فاخوري ٕاىل خالصة مفادها ٔان"املسامهة اليت قد�ا املناطقة وأالصوليون 
والبالغيون العرب مسامهة �مة يف عمل ا(ال«، انطالقا من املفاهمي اليونية، وقد اكنت 
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حمصورة مضن ٕاطار ا(ال« اللفظية. وتوصل العرب ٕاىل تعممي جمال ٔاحباث ا(ال« عىل لك 
مات. ومن الواحض ٔاهنم اعمتدوا اللفظية منوذجا ٔاساسـيا. كذ� فأقسام العالمة ٔاصناف العال

عند العرب قريبة من تقسـمي بريس وتبقى ٔاحبا�م اليت تتناول تعيني نوعية دال« أاللفاظ 
املركبة ٔاو بوجه عام العالمات املركبة وحتليل ا(ال« املؤلفة من تسلسل عدة توابع داللية 

  ).4نفعة قصوى للسـميياء املعارصة"(مدخال جديدا ذا م 
هذا وال خيفى علينا ٔان السـمييائية بتحليالهتا النظرية املعارصة، و}جتاهاهتا املتباينة قد 
اسـمتدت بعض مبادهئا من ٔاطروحة الفلسفة الوضعية يف جنوÊا ٕاىل الشلك، ويف اتصافها 

لكها رمزا، وهذا ا(ٔاب اقتفاه  }لزنعة العلمية، فالفالسفة الوضعيون مه ا°ين اعتربوا اللغة
النقاد السـمييائيون يف تصورمه للعالمة. والوضعيون عرفوا إالنسان عىل ٔانه حيوان قادر عىل 
اسـتخدام الرموز، ومزيوا متيزيا واحضا بني اللغة العلمية وغري العلمية، وجعلوا (راسة الرمز 

  ٔاي عمل السـميياء ٔاو الرموز).( (Semiotics)علام خاصا ٔاطلقوا عليه مصطلح السـمييوطيقا 
ومثلام ٔاثّرت الفلسفة الوضعية يف نشأة السـمييائية ٔاثرت ٔايضا الفلسفة التجريبية يف ٔاطروحات 
السـمييائيني، ولعل ٔاول من اسـتخدم مصطلح (سـمييوطيقا) يف العرص احلديث هو 

) حيث ُعِينَ مبصطلح 1704 - 1632الفيلسوف إالجنلزيي التجرييب " جون لوك " (
السـمييوطيقيا العمل ا°ي هيمت بدراسة الطرق والوسائل اليت حيصل من خاللها عىل معرفة 
نظام الفلسفة وأالخالق وتوصيل معرفهتام. ويمكن هدف هذا العمل يف ¡ه�م بطبيعة 
ا(الئل اليت يسـتعملها العقل بغية فهم أالشـياء ٔاو نقل معرفته ٕاىل االٓخرين. وجعل " ليبنزت" 

) هذا العمل عىل عالقة مع ٔاجزاء النسق مبا فهيا املقتضيات الفلسفية 1636-1716(
والوجودية و¡بسـمتولوجية لنظرية ا(الئل. وميكن القول ٔان سـمييوطيقا ليبنزت يه عبارة عن 
التقاء مصطلحي بني التعبري والمتثيل والتواصل وهذه التعددية مسة جوهرية لفلسفته، ويه 

  ).5تاكم»(مبزن« مقار}ت ممتزية وم 
هكذا جند ٔان السـميياء قد عرفت جتلياهتا أالوىل يف كتا}ت الفالسفة الغربيني والعرب، وقد 
جاء ذ� يف سـياق حديهثم عن العالمة وا(ال« اللفظية ويه تلتصق عند العرب }لسحر 
والطلسامت اليت تعمتد ٔارسار احلروف والرموز والتخطيطات ا(ا«، ؤاحيا تصبح فرعا من 
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فروع الكميياء، ؤاحيا تلتصق السـميياء بعمل ا(ال«، ؤاحيا }ملنطق وعمل التفسري والتأويل، 
  وٕان بدا ذ� ليس بعيدا عن حقولها املعارصة. 

والواقع ٔان مثل هذه اجلذور السـمييائية اليت احتضنهتا جماالت معرفية عدة بقيت معزو« عن 
ؤطرها لكها، وتعيد متاسكها، ٕاذن بقيت عاجزة عن بعضها البعض، ومفتقرة ٕاىل ٔابنية نظرية ت

  بناء كيان تصوري ونسـيج نظري مسـتقل جيعل مهنا علام قامئا بذاته.
  ¿نيا: أالسس اللسانية للسـمييائية.

نعرتف مبدئيا بأن ٔاول علامء السـمييائية تألقا هو العامل اللغوي واللساين "فرديناند دي 
مؤَسسة ٕاىل حد كبري عىل حفص العالمة اللغوية. وال سوسري"، فقد اكنت نظريته يف اللغة 

ذات ٔامهية  -اليت وضعها دي سوسري يف مصمي اهلموم اللسانية-تزال هذه املشلكة اجلديدة 
حية ٕاىل اليوم. وٕان اكنت السـمييائية قد شهدت جتلياهتا أالوىل يف ٔاطروحات الفالسفة 

ت قد ظهرت يف النصف أالول من القرن االٔاكدميني. ٕاال ٔان السـمييائية بأسسها احلديثة اكن
العرشين، بدءا من العمل ا°ي قام به املنطقي أالمرييك "تشارلز سـندرس بريس 

(Charles Pierce) .  
 .C. W)ٔاما ا2ال احلق لهذا العمل فقد ٔاسسه عامل ٔامرييك آخر هـو س. و. موريـس 

Morris)  سب، بل ٕاهنا احتلت فوق ا°ي يرى: "ٔان السـمييائية مل تكن جماال ختّصصيا حف
ذ� موقعا مركز� يف البحث العلمي بوجه عام، ٕاذ اكن علهيا �مة اكتشاف اللغة املشرتكة 

). فقد احتلت السـمييائية موقعا مرموقا يف جمال التقيص العلمي، حيث 6يف النظرية العلمية"(
ية الظاهرة مزقت السـتائر واحلواجز، ورفعت احلجب بني خمتلف العلوم، معلنة اسـتقالل 

  اللغوية عن }يق الظواهر إالنسانية والعقالنية، شأهنا يف ذ� شأن اللسانيات.
وٕاذا اكن أالدب احلديث يف نسـيجه إالبداعي قد تأثر يف بناء القصة احلديثة بعطاءات 
اللسانيني، فٕان احلركة النقدية ¡حرتافية }جتاهاهتا املتباينة من بنيوية وسـمييائية ؤاسلوبية 

فكيكية قد تأثرت يه أالخرى بفضاءات املد اللساين. هذه الطبيعة التأثرية واللزومية وت 
ٔاوجبت عىل النقاد احملرتفني الزتود بثقافة لسانية متجددة، وتبعا °� فقد ٔاصبحت املهارة 

رجة الزتجل عىل تx الشطآن اللسانية النقدية يف حتليل النصوص أالدبية تقاس مبدى د
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الهادفة ٕاىل حترير النص من ٔاوضار القيود املعجمية احلائرة، ما دام املهنج النقدي يف اكتساحه 
وزحفه لعامل النص أالديب يسعى دوما ٕاىل ٕابراز مجموع القمي امجلالية اليت تزخر هبا والدة 

  النص.
تأثر هبا السـمييائيون نشري ٕاىل ٔان السـمييائية  وقبل احلديث عن مجمل القضا� اللسانية اليت

يه عمل متت والدته احلقيقية بعد خماض ترايث عسري، وذ� عىل يد العامل اللغوي السويرسي 
"فرديناند دي سوسري" من خالل تدريسه لعمل اللسانيات حيث يقول: "مبقدور ٔان نتصور 

ون هذا العمل قسام من عمل النفس علام يدرس حياة إالشارة وسط احلياة ¡ج�عية، فيك
¡ج�عي، و}لتايل قسام من عمل النفس العام سـنطلق عليه امس السـمييولوجيـا. وسـيبني لنا 

). وٕان اكنت السـمييائية 7هذا العمل ما هو مضمون إالشارات، ؤاي قوانني تتحمك فهيا..." (
حيث التنوع يف ٔاقنية  قد نشأت عىل ٔانقاذ اللسانيات السويرسية فٕاهنا ختتلف عهنا من

البحث، ٕاىل درجة حاولت ٔان تكتسح وتقتحم فهيا لك امليادين القاب» للتحليل، فاالقتصاد 
السـيايس مثال وجد فيه املعىن االٔكرب يف معاجلة خمتلف قضا�ه من زاوية البنية وا(ال«. وهو 

كعمل ¡ج�ع  ال خيتلف يف ذ� عن سائر العلوم أالخرى اليت وضفت املفاهمي أالساسـية
  وعمل النفس...اخل.

ٕان النقد السـمييايئ كنشاط فكري خاص، يسعى دوما ٕاىل تعزيز ٔارضيته تعزيزا ٔالسنيا، 
وذ� هبدف ٕانتاج معرفة جاملية عن طريق ختصيصها مبوضوعها ا°ي هو نصوص ٔادبية، بيد 

�، ويمتظهر  ٔان هذا التخصيص يبقى متحجام ومتقزما ٕان مل يتخذ من ا(رس أاللسـين دعامة
ذ� نظر� ومعليا يف تأثر ا(رس السـمييايئ }لنظرية اللغوية السورسية، حيث ٔاحضى 
حديث دي سوسري عن ثنائية (ا(ال واملدلول) والعالقة بيهنام، وكذا خطية ا(ال واالٓنية 
(الوصفية)، و�مة اللساين يف اع�ده عىل مبدٔا الثنائية للظاهرة اللغوية (لغة/ �م)، 

اختيار/ تأليف)، (داخل/ خارج)، (صوت/ معىن)، (واقع/ خيال)، (حضور/ غياب) (
وكذا احملايثة. لك هذه املسائل اكنت مبثابة املقدمات النظرية اليت استمثرهتا املناجه النصانية يف 
رحلهتا وترحالها ٕاىل العوامل ا(اخلية للنص أالديب. والسـمييائية تأيت يف طليعة هذه املناجه 

دية املستمثرة، ويتجىل ذ� يف تركزيها عىل القطب ا(اخيل للنص فال ريب ٕاذن من النق
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  ٕاضفاء صفة أاللسنية عىل هذا النقد.
نود التأكيد هنا عىل ٔان السـمييائية }جتاهاهتا اKتلفة يه ٔاطروحة سوسريية، ويمتظهر ذ� يف 

رج" ويه الثنائية اليت انبىن علهيا اتاكهئا عىل الثنائيات أاللسنية ال سـó ثنائية "ا(اخل واخلا
منطق النقد أالديب احلديث واملعارص، فاالنتصار ٕاىل قطب ا(اخل اجنرت عليه البنيوية 

  والسـمييائة وأالسلوبية... اخل.
ويتضح ٔايضا ٔاثر سوسري يف ٔاطروحات النقاد السـمييائيني من خالل مفهومه للغة بوصفها 

)، 8ويه هنا تشـبه الكتابة، ؤاجبدية الصم البمك"( "منظومة من العالمات تعرب عن فكر ما
وكثريا ما جيري الرتكزي يف ٔاطروحات سوسري عىل العالقات اليت تربط بني الوحدات 
والعنارص اللغوية، فهـي بيت القصيد، ٔالن قمية لك عنرص تتحدد من خالل عالقته }لعنارص 

). والواقع 9¡ختالفية مع اللك..."(أالخرى ٕاذ "ال ميكن فهم وظيفة أالجزاء، ٕاال يف عالقهتا 
ٔان "فكرة الهوية العالئقية متثل ٔامهية فائقة }لنسـبة للتحليل السـمييايئ والبنيوي مجليع الظواهر 
¡ج�عية والثقافية؛ ٔالن من الرضوري عند صياغة قواعد النظام، ٔان نتعرف عىل الوحدات 

نكتشف مىت ميكن ملوضوعني ٔاو حدثني  اليت متارس فهيا القواعد معلها، من هنا نسـتطيع ٔان
ٔان يعدا منوذجني لنفس الوحدة. وتتجىل أالمهية اجلوهرية لهذا املبدٔا ٔايضا يف ٔانه ميثل قطيعة 

). وهبذا التصور نكتشف النظرة االٓلية ٔاو الوصفية للنسق 10مع مبدٔا الهوية التارخيية"(
  رد امتداد زمين ٔاو �رخيي. اللغوي، من حيث هو مجموعة من العالقات ا(اخلية، وليس جم

وهنا تسقط النظرة املعيارية من صلب ا(راسات السـمييائية، وٕان ٔاخذت السـمييائية من 
اللسانيات مبدٔا النظر ٕاىل البنية يف عالقاهتا ا(اخلية متحاشـية يف ذ� عالقة النص }حمليط 

ة أاللسنية اعتباطية، اخلارü، فٕاهنا حضت مرة ٔاخرى }لعالقة بني ا(ال واملدلول "فالعالم
)، فالسـمييائية 11وذ� لتعريفنا العالمة عىل ٔاهنا مجموع ما ينجم عن ترابط ا(ال }ملدلول"(

تلتقي مع اللسانيات يف القول }لطبيعة ¡عتباطية لÏليل اللساين "فللعالمة اللغوية صفة 
متنح ا(وال ).هذه الطبيعة ¡عتباطية يه اليت 12جوهرية يه الطبيعة ¡عتباطية"(

مدلوالت ال هنائية؛ ٔالن املبدع يف تصور السـمييائيني حيصد اللكمة من خمزون اللغة فيدخلها 
  يف سـياق جديد وهو ا(خول ا°ي جيعلها حتمل ٔاكرث من دال«.
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دي سوسري وهو يقرر اعتباطية العالمة اللغوية مل ينج من بعض ¡نتقادات فـ"بنفنيست" 
صالبة وال�سك يف شأن اعتباطية العالمة بوصفها النقطة اجلوهر اعتقد ٔان سوسري خانته ال

يف صلب النظرية السوسريية، يقول والقول لـ:بنفنيست "ٕان ¡عتباط يقع بني العالمة 
(د¡ ومدلوال)، واليشء ا°ي تعينه وليس بني (ا(ال واملدلول) خصوصا ٔاهنا من طبيعة 

العامل، ليست العالقات داخل اللسان }عتباطية نفسـية... ٕان ¡عتباط يمكن بني اللسان و 
).وال خيفى علينا يف هذا السـياق إالشارُة ٕاىل ٔان النقاد السـمييائيني 13وٕامنا يه (رضورية)" (

الغربيني حيL نزعوا الصفة الطبيعية عن الصور القامئة عىل العرف، ٕامنا ٔارادوا بذ� حتقيق 
الصور تلعب دورا ما يف تعزيز سلطة غاية سـياسـية رصحية، ومه يعتقدون ٔان هذه 

  الربجوازية.
هذه ¡نتقادات ال تنفي بتا� ٔاثر ا(رس السوسريي يف ٔاطروحات السـمييائيني، ؤاكرث ما 
يتجىل ذ� يف تصور اللسانيات للرسا« اللغوية بوصفها منظومة من العالمات اللغوية ؤان 

x الصورة الصوتية واملدلول هو ما العالمة يه اليت تتكون من دال ومدلول، وا(ال هو ت
تثريه تx الصورة يف ذهنية املتلقي، هذا الطرح وما يعج به من مصطلحات ومفاهمي اكن قد 
غزا دنيا النقد السـمييايئ فó بعد، فأحادية النظر تمكن يف التصور أالحادي والواحدي للغة 

اق املاكمن امجلالية للرسا« ٔاي الرتكزي عىل فعالية الوحدات والعنارص اللغوية يف استنط
  النصية.

ٕان الزتام سوسري برضورة ٕادراك اللغة ٕادرااك ذهنيا، مث ٕان �مة أاللسـين عنده تنحرص يف 
وصف النظام اللغوي وصفا آنيا، هذه أالصداء السوسريية جندها يف ٔاطروحات السـمييائيني 

تركزي اللسانيات عىل  . يضاف ٕاىل ذ�(*)وال سـó كتا}ت الناقد الفرنيس روالن }رت
العالقة بني العالمات داخل النسـيج النيص، هذا الرتكزي حتول فó بعد ٕاىل ربيب اسـتضافته 

  السـمييائية يف ثراء وتربمع النصوص أالدبية.
وٕاذا اكن دي سوسري قد برش مبيالد عمل جديد سامه }لسـمييولوجيا ٔاو "أالعراضية" يف 

الوقت نفسه عن الفضاء ا°ي يتحرك فيه هذا العمل، السـتينيات من هذا القرن د¡ يف 
وهو دراسة حياة الرموز يف رحاب احلياة ¡ج�عية، معر} عن القوانني العامة اليت تتحمك 
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يف هذه الرموز. ومشريا يف الوقت نفسه ٕاىل ٔان موضوع اللسانيات الوحيد هو دراسة اللغة 
لت يف كتا}ت النقاد السـمييائيني ٕاىل موقف  يف ذاهتا و°اهتا. هذه إالشارة السوسريية حتو

تبناه النقاد السـمييائيون، ويتضح ذ� يف دراسـهتم لٔالحداث اللغوية للنص وما تزخر به من 
  عطاءات جاملية يف سـياق من العالقات ¡عتباطية واليت تفرض دالالت ال هنائية.

ل التداخالت املوجودة بني لعل النقاط السالفة ا°كر قد ٔاسهمت يف ٕاماطة اللثام عىل مجم
احلقل اللساين واحلقل السـمييايئ، مما يؤكد للعيان ٔان السـمييائية بتصوراهتا اKتلفة يه 

  ٔاطروحة ٔالسنية.
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ازن الوعر لكتاب: بيري جريو: عمل إالشارة(السـمييولوجيا) ، ترمجة: منذر ) ينظر: تقدمي م5(

  .21-9، ص1998عيايش، دار طالس لÏراسات والرتمجة والنرش، دمشق، 
)ميلاك ٕافيتش: اجتاهات املبحث اللساين، ترمجة: سعد عبد العزيز مصلوح، وفاء اكمل 6(
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