
 األستاذ : الشيخ بوقربة

 السداسي الثاني 

 السنة الثالثة )أدب(

 مادة : قضايا النص 

 الرابعة : ةالمحاضر

 تتمة لعناصر سيميولوجيا الداللة.

 ( :Système et syntagmeالمركب والنظام ) -ثالثا

تعريف  ال يمكنفي المجاز والكناية يسهالن االنتقال من اللسانيات إلى السيميولوجيا إن أسلوب

تصنيف تعريفا الالناتجة عن  ترضااتعقطيع وال لوائح الالمركب الناتجة عن عملية الت حداتو

ومع ذلك فمن  ،العام على الدول والمدلوالت االستبدالي االختبارقبليا وذلك شريطة القيام بعملية 

ال وبالنظام  .يريكب التعبتخطيطا يتعلق بالمر السيميولوجياالممكن أن يوضع لبعض األنظمة 

وإذا كان المركب والنظام وهما  .إلى الوحدات التعبيرية وال بصيغها الصرفية المتنوعة ئيس

لوجي للنصوص يقوم بتوزيع األحداث التي وهذه الصورة فإن التحليل السيمي وار اللغة علىمح

بتجزئة  رع بعدلكشومن المنطق أن ي ،وقع جردها على كل محور من هذين المحورين

وتصنف هذه  التعبيرية، تبالوحداتمدنا  إلن هذه التجزئة ،اب في البداية إلي تعابيرهالخط

فمن المستحسن أن  ،األخيرة بدورها في مجموعات صيغ صرفية وإذا كنا أمام نظام ال نعرفه

ثم  التي توصلنا إليها بطريقة اختياريةبمجموعة الصيغ الصرفية نبدأ في تحليلنا السيميولوجي 

ولكن بما أن األمر يتعلق  ،قل بعد ذلك إلى دراسة النظام قبل دراسة المركب التعبيريتنن

بالمركب التعبيري  ءبعناصر نظرية يجب علينا أن نتقيد بالرتيب المنطقي الذي يفرض البد

 (.Système( وننتهي بالنظام )Syntagmeكب )مرالبعبارة أخري نبدأ ب ،ظامنلاب واالنتهاء

   (Dénotation et Connotation)ئية:حاياإلالداللة التقريرية والداللة  -رابعا

 يأتي:يتألف كل النظام سيميولوجي مما 

 مخطط للتعبير يرمز له ب )تع( -1

 )مض( بـ:مخطط للمضمون يرمز له  -2

 ب )عل( ايرمز لهداللة مطابقة بين المخططين )تع(، )مض( من عالقة  -3

 األتية:الصيغة  علىفيكون هذا النظام 

 



فإذا افترضنا أن هذا  (مضمون مخطط)(، عالقة)(، تعبيري مخطط)أي:)تع، عل، مض( 

( أصبح بدورة عنصرا في نظام ثان يعد امتدادا له سنجد أنفسنا أمام تع، عل، مض) انظام:

بطريقتين  االنفصالحقق هذا نظامين تداخل أحدهما في أخر وانفصال في الوقت ذاته ويت

ذلك أن في  ،مختلفتين حسب النقطة التي تم منها تداخل النظام األول في النظام الثاني

يظهر في الطريقة األولى يصبح النظام األول مخططا تعبيريا أو داال على النظام الثاني كما 

 الخطاطة:هذه 

1  

2   

 على )مض(    تع        

 

 عل    مض تع        

موسع من النظام األول، صعيد صعيد التقرير ويشكل النظام الثاني، ال األول:يشكل النظام 

نظام يتكون مستواه التعبيري نفسه من  (Connotationاء )أن نظام إليح تستنتج:اء اإليح

دب، األولي، وهذا هو شأن األ هالداللة أي أنه يتكون من نظام معقد تشكل اللغة المنطوقة نظام

 ويدخل بضميمته النص األدبي بأنواعه.

( ال يصبح مخططا للتعبير، كما هو تع، عل، مض) األول:أما في الطريقة الثانية، فإن النظام 

أو مدلوال للنظام الثاني كما الشأن في الداللة اإليحائية بل يصبح هذا النظام مخططا للمضمون 

 :الخطاطة هتوضح

2   

       عل      مض      1

 

 تع     عل     مض                         

 عبارة عن نظام يتكون مخطط مضمونه هذه الطريقة الثانية هي حالة اللغة الواصفة للغة، وهي

  من نظام داللي أي يتكون من سيميولوجيا في سيميولوجيا .

 التيداللة وعناصرها تحدث عن سيميولوحيا الفإننا حاولنا في هذه العجالة أن ن وصفوة القول

تتكون من اللغة الكالم، والدال والمدلول، والمركب والنظام والداللة التقريرية والداللة اإليحائية 

هذه العناصر ماهي إال ( كما أن R.Barthesوهي عناصر أفاض في شرحها روالن بارت )



كما تفيد الدارسين  توجيهات منهجية ونقدية ترمي إلى اإلفادة منها عند مدارسة النص وقضاياه

 الذين يسلكون طريق التحليل السيميولوجي للنصوص األدبية والشعرية.
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