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 :الثالثةالمحاضرة 

 عناصر سيميولوجيا الداللة المحاضرة:عنوان 

من اللسانيات البنيوية وهذه  مشتقاهتتوزع عناصر سيميولوجيا الداللة على أربع ثنائيات 

 يأتي:العناصر هي كما 

 لكالم:وااللغة -أوال

بل تراهما سيان فاللغة  إذا كانت اللسانيات تفضل بين اللغة والكالم وتجعل وجودهما ضروريا

يجب أن تتعاقب اللغة والكالم دون أن ينطلقا معا  يستحيل أن توجد دون أن يوجد الكالم كما أنه

لتوصيل فاللباس كما تصفه محالت األزياء يعد لغة إذا ما أخذ من مستوى امن المنطلق نفسه 

 السياسي ويعد لغة إذا ما أخذ من مستوي التواصل الشفوي أو اللفظي

يرى روالن بارت أن االمتداد السيميولوجي لمفهوم الزوج اللغة / الكالم يثير بعض العوائق 

خطى النموذج اللغوي وتتخلص هذه العوائق في  اتساعالتي تعوق الجوانب التي ال يمكن فيها 

 إثنين:مشكلتين 

بجدلية اللغة والكالم فهي للغة يستحيل أن يدخل لة األولي تتعلق بأصل النظام الخاص المشك

ضمنها شيء ما لم يكن الكالم قد اختبره وعلى العكس من ذلك يستحيل تصور كالم ال يغترف 

أن وضع اللغة تم بتواطؤ الناطقين بها على ما فيها من دالالت في حين  ذلكمن مخزون اللغة 

وهي مجال السيميولوجيا تم وضعها بطريقة اصطناعية انفرادية اعتباطية لتدل أن العالمات 

 تولد الدالالت فتدفع األفراد إلى توليد دوال عليها. التيعلى ما تدل عليه بسبب ضغط الحاجة 

أما المشكلة الثانية فإنها تتلخص أنه إذا كانت اللغة والكالم متناسبين في اللسانيات حجما ألن 

رة عن مجموعة من القواعد يستظل الكالم بظلها فانهما في السميولوجيا غير متناسبين اللغة عبا

أن  ليكأدمن حيث الحجم ألنه ثمة مسافة شاسعة بين النموذج وإن جازه في نظام الثياب حتى 

 يكون لغة دون كالم.

 

 



 والمدلول:الدال  :ثانيا

وروالت بارت تتكون من وحدات  ( حسب دو سوسورsigneوضحنا أن العالمة )سبق أن أ

إحداهما لسانية واألخرى سيميولوجية  العالمة:ثنائية المبنى )دل/مدلول( وهناك نوعان من 

 االجتماعيةتنحصر في وظيفتها  التياللسانية بداللتها العالمة السيميولوجية من العالمة  ونتماز

مة لهذا االستعمال فاللباس يستخدم المحدد بزمانه والزمن عال لوهذه الوظيفة مرهونة باالستعما

 ارتداءللوقاية من البرد إال إذا جاء فصل الشتاء وحلول فصل الشتاء عالمة دالها ومدلولها 

 اللباس الواقي من البرد في حين أن العالمة اللسانية توحد بين دالها ومدلولها.

 قسمين: إلىأما فيما يخص المدلول فإنه ينقسم 

ي ونماز المدلول اللساني من مدلول السيميولوجي أنه يجد مصداقيته في األول لساني سيميولوج

وبكلمة مفردة فلفظة )ثوب( مفردة على المستوى اللغوي وهي علم الداللة حيث يعبر عنه لغويا 

مدلول لما يرتديه اإلنسان أما المدلول السيميولوجي فإنه يجد مصداقية في غير حقل علم الداللة 

من المترادفات تكون بمثابة عناصر وصفية له فالثوب واحد ومع ذالك  ويعبر عنه بمجموعة

 حريرَي، ناعم، وغيرها. مثل:يمكن أن يكون مدلوال لمجموعة من األوصاف 

الفصل بينهما في حالة عن طبيعة المدلول ويستحيل  فال تختلوهكذا نرى أن طبيعة الدال 

هو أن الدال هو واسطة بين الداللة والمدلول  التعريف بهما ولعل األمر الوحيد الذي يختلفان فيه

 ية.ألنه أحد طرفي هذه المقولة الثالثأن يكون واسطة  نال يمكفي حين أن المدلول 
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