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   امللخص

، فقد مثلت دي سوسري دهتدف هذه الدراسة إىل التعرف على البنيوية اللغوية عند فردينان 
 اإلنسانيةاللسانيات حمورًا أساسًيا ابلنسبة للبنيوية، واللسانيات هي العلم الذي يدرس اللغة 

يتمثل يف  للسانياتواملوضوع اجلوهري  ،املعيارية األحكامدراسة علمية وصفية بعيدة عن 
لكل ما هو دال، وهذه  أداةدراسة بنية اللغة على أساس أهنا بنية قائمة بذاهتا ولذاهتا فهي 

 دي سوسري دهي اليت حتقق عملية التواصل عرب نظام من الرموز، ويعد فردينان األداة
أول من دعا إىل الدراسة الوصفية للغة بداًل من دراستها دراسة اترخيية  (1857-1913)

املنهجية للتحليل اللغوي  األسساعتبار أهنا ظاهرة اجتماعية فقد سعى إىل وضع على 
إضافة إىل وصف اللغات اإلنسانية للوصول إىل الكليات املشرتكة فيما بينها، فضاًل عن 

ومن مث قدمت الورقة  .واالجتماعيةالعوامل املؤثرة يف اللغة كالعوامل النفسية واجلغرافية 
 ادخلها فرديناند دي سوسري على علم اللغة بدءً أتطورات اجلديدة اليت البحثية رؤية عن ال

 الدال واملدلول وأتكيده على اعتباطية العالمة، نائيةثبمن تفريقه بني اللغة والكالم، مرورًا 
 .اترخيية تعاقبية وأخرىدراسته للغة دراسة وصفية آنية ووصواًل إىل 

 .السيمولوجيا، الدال واملدلولالبنيوية اللغوية، : الكلمات املفتاحية
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Abstract:  
The aim of this study is to identify the  linguistic structure of 

Ferdinand de Saussure. Linguistics is considered the principal center 

of the linguistic structure. Linguistics is the science, which studies the 

human language scientifically   and descriptively far from standard 

judgment. The fundamental topic of linguistics is  studying language 

structuralism on the basis that the linguistic structure stands on its own 

and alone as it is the tool of denotation. This tool to achieving 

communication process through system of symbols.  Ferdinand de 

Saussure (1857-1913) is considered the pioneer who called for a 

descriptive study of language rather than  a historical study as it is a 

social phenomenon. He sought to set the methodological foundations 

of linguistics analysis ; in addition to describe the human languages to 

reach the common majors among them; in addition to factors affecting 

the language such  as the psychological, geographic  and social factors 

. this paper presents a vision of the new developments introduced by 

Ferdinand de Saussure on linguistics , starting with his distinction 

between language and speech , through the duality , the signifier and 

signified giving emphasis on the arbitrariness of the mark , and up to 

his study of  language  as a  current descriptive study and the other is a 

successive historical study .  

  Introduction ــ املقدمة 1
العصور من  ابدءً ، على مدى احلقب الفلسفية املختلفةلقد كان الفكر الفلسفي 

تطور  عصر النهضة وما شهده منووصواًل إىل ابلعصور الوسطى ومرورًا  الفلسفية القدمية
يف تلك يتمحور حول دراسة الذات واملوضوع، وكان الشغل الشاغل  رهيب يف التكنولوجيا
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هو البحث عن حقيقة الكون والوجود واملصري، واستمر احلال كذلك إىل أن جاءت  الفرتة
 ثر احلرب العاملية الثانية، فتغري جمرى التفكري الفلسفي، حيث بدأأالوجودية واملاركسية على 

ضحًا من خالل اهتمام الوجودية بدراسة اإلنسان، والتطور املادي الرهيب الذي ذلك وا
، ونتيجة لذلك  كان أسالفهماقدمته املاركسية، إال أن كلتا املدرستني قد أغفلتا ما أغفله 

بفلسفة جديدة تعرب عن االنفتاح وهتدف إىل التقدم والرقي الذي يواكب  اإلتيانالبد من 
لبنيوية وازدهرت يف أوائل السبعينيات من القرن املنصرم، واجتهت العصر، وهنا ظهرت ا

للبحث يف عدد من العلوم اإلنسانية بردها إىل كل منظم فهي إىل جانب ذلك ليست 
 بقدر ما كانت بناء فكري معاصر موجود لدى عدة فالسفة . نظرية فلسفية

وقد تسربت البنيوية إىل شىت ميادين العلوم اإلنسانية كالفلسفة وعلم اللغة وعلم           
االجتماع وعلم النفس، وما يهمنا وحنن هبذا الصدد سوى توضيح تسرهبا إىل علم اللغة 

وذلك ألن األلسنية كانت مبثابة منوذجا علميا للبنيوية، فاملنهج البنيوي هو املنهج األلسين ؛
من تقدم  1د ذاته نسبة إىل ما حققته اللسانيات احلديثة على يد فرديناند دي سوسرييف ح

اللسانيات البنيوية أحد  ابعتبارواملوضوعية  االستقالليةعلمي واضح مسح هلا أن حتقق 
على التحليل  أساسااملدارس اهلامة علي صعيد األلسنة احلديثة وكون املنهج البنيوي يعتمد 

 والفونولوجي يف صورته البنيوية . ىنأللسا

 مشكلة الدراسة 1ــ 1

 تتمحور مشكلة الدراسة يف اإلجابة عن التساؤالت اآلتية:

                                                           
( هو املؤسس احلقيقي للسانيات حيث وضح اختصاصها ومناهجها وحدودها 1913ــ  1857فرديناند دي سوسري )  1

 اللغات اهلندية فغدت اللسانيات بفضله ابعثاً علميا نتجت عنها علوم ومناهج جديدة أهم ما صدر له " أحرف العلة يف
بعد 1916" و" حالة اجلر املطلق يف اللغة السنسكرتية " و"حماضرات يف األلسنة العامة "الذي صدر يف 1887األوروبية 

 .21،ص2008، 3مشق طوفاته بثالث أعوام )انظر:أمحد قدور ،مبادئ اللسانيات ،دار الفكر د
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 وإذا كانت فلسفة هل قادت إىل إلغاء هل تعد البنيوية فلسفة أم منهجًا للبحث العلمي؟ــــ 
أم أهنا يف أساسها نظرية يف  ؟األخرى وظلت بذلك يف صراعات مع الفلسفات  ،الذات

النموذج أو البناء يف كل معرفة علمية، وجتعل للعالقات الداخلية والنسق  أمهيةالعلم تؤكد 
 الباطين قيمة كربى يف اكتساب أي علم .

 ؟يف علم اللغة  ـ ما التطورات اجلديدة اليت أحدثها دي سوسريــــ

 أهداف الدراسة:  2ــ 1
 .علم اللغة  يفدخلها دي سوسري أان التطورات اجلديدة اليت هتدف هذه الدراسة إىل بي

 الدراسة: أمهية 3ــ  1
 يت:هذه الدراسة يف اآل أمهيةتكمن 

 انبثاقيف ودورها البالغ لثنائيات اللغوية اليت قدمها سوسري ا بيان األثر الذي أحدثتهــ  1
 البنيوية .

يتصف ابلشمول والدقة تتم وفق منهج آين وصفي  دراسة اللغة أصبحتتوضيح كيف ــ  2
 و املوضوعية.

علي علم اللغة من خالل تفريقه بني اللغة  اليت ادخلها سوسري  بيان التطورات اجلديدةــ  3
كنظام وبني اللغة كاستعمال ــ كالم ــ وأتكيده على اعتباطية العالمة، وبذلك أصبحت 

من علم أمشل  ارمزية، و أصبح علم اللغة جزءً  العالقة اليت تربط الدال ابملدلول عالقة
 وأعم هو السيمولوجيا.

 الدراسة: بنية 4ــ 1
، حيث احتوت املقدمة على وخالصةانقسمت هذه الدراسة إىل مقدمة ومطالب           

 ،املطلب األول: فاثنانوأما املطالب  سبب اختيار املوضوع وأمهيته واملنهج املتبع يف دراسته،
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دي  دنظرية العالمات عند فردينان أما املطلب الثاين: البنيوية، املفهوم واملنهج والسمات؛
فقد تضمنت أهم نتائج الدراسة ،هذا و أرفقت يف آخر البحث  اخلالصةأما  سوسري؛

 مصادر الدراسة ومراجعها .

  Methodsاملنهج ــ  2

تقدميها بطريقة منطقية تربز أهم عرض املوضوعات و  ه الدراسةلقد ُروعي يف هذ            
اخلطوات الواجب إتباعها عند كتابة البحث العلمي، متتبعة يف  االعتبارواضعة يف  املواضيع،

ذلك التسلسل املنطقي ،مستخدمة املنهج التحليلي يف العرض ، فضال عن املنهج التارخيي  
 كلما أمكن لتأصيل مشكلة البحث . 

 البنيوية املفهوم واملنهج والسمات  3
 :ــ مفهوم البنيوية1. 3

وانتشر يف جماالت العلوم  مفهوم حتدد حديثا،Structure البنية:أو اهليكل         
وقد تبدو كلمة بنية اليت جاء منها لفظ البنيوية كلمة عادية ومألوفة ،تقرتب يف ، اإلنسانية

 ولعل هذا ما أدى ببعض الباحثني إىل ،(الصورة اهليكل أو الشكل أو)هاننا من معينذأ
له بنية ،ومن مث ال يضيف هذا  ـــإال أن يكون معدوم الشكل متاما  ـــالقول أبن "كل شيء 

 (.11، 1972)أوزايس ،  هننا سوي مالحة مستلذة "ذما يف  شيئا إىل

ر التيين يعين ذ"يرتد لغواي إىل ج جنليزيةاللغة اإلوعلي ذلك فان لفظ البنية يف        
 1971 حممد،) ،ويضم عددا من اجلزئيات املرتابطة" هيئة أو تكوين كلي حرفيا:

فحني يكون " ،(يشيد أو يبين) مبعين Struere مشتق من الفعل الالتيين فهو ،(338،
بل هو موضوع  الشكل، عدمي غري منظم أو للشيء بنية فإن معين ذلك أنه ليس بشيء

 (.1992،128رشوان ، ) " ووحدته الذاتيةاخلاصة  صورته ،له منظم
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املشتقة من  (البنائية)فان الرتمجة هلذا املصطلح تشتمل يف كلمة  لغتنا العربيةأما يف         
 ،حيث يصبح املذهب القائم عليها هو البنائية ،إذ لفظ البنية يف اللغة العربية  (بناء)
،بناء ،وبناية ، وبنية( ،وقد تكون بنية الشيء هي تكوينه،  مشتق من الفعل)بين ،يبىن"

 ،وحني(الكيفية اليت شيد علي حنوها هذا البناء أو ذاك)ولكن يف الوقت ذاته تعين أيضا 
فأهنم كانوا يعنون بكلمة  (،كان أهل اللسان العريب يفرقون يف اللغة بني )املعين( و)املبىن

 (.   33،  ، ب ت )إبراهيم بكلمة بنية" ما يعنيه اليوم علماء اللغة ()مبىن

 تعين" العلمية الناحيةأما إذا نظران هلا من  هذا عن مفهوم البنية من الناحية اللغوية،
ته ابم يف جنضعبارة عن بناء متكامل ،ي أن كل شيء يف الوجود عامة ،واإلنسان خاصة،

هذا الشيء بناءه، وتوضح هي اليت تعطي  ا عالقات متعددة،تقوم بينه عدة أبنية جزئية،
 .(33 ،1971)حممد ،  كما تبني مكانته بني أبنية الوجود األخرى" وظيفته،

فإننا سنجد هلا عدة  الناحية الفلسفيةمعين البنية من  نه إذا نظران إىلأيف حني  
، متضافرةنسق أو كل مؤلف من ظواهر  :"إهنا الذي يقول (الالند)تعريف منها تعريفات،

يف  وال ميكن أن تكون ما هي عليه إال كل ظاهرة فيها اتبعة للظواهر األخرى،حبيث تكون  
وبذلك تكون البنية نسق متكامل  (،36ــ 35،،ب ت )إبراهيم عالقتها بتلك الظواهر"

 هذه العالقات لذلك النسق وحدته، تعطي ترتبط بعالقات حمددة فيما بينها، من الظواهر،
ويف هذه العالقات ال ميكن فهم أية ظاهرة مبعزل عن  وتوضح له يف الوقت نفسه وظيفته،

 دون النظر إىل الظاهرة األخرى داخل ذلك النسق ،ابلتايل ال قيمة للعناصر املكونة للبنية،
خر العالقات القائمة فيما بينها، فهي اليت تقوم بربط هذه العناصر بعضها ببعضها اآل

 .أو نسق حمدد وتؤلف بينها يف منظومة حمددة،

أن البنية ":أوهلا  تصورات للبنية ة، فقد قدم ثالثH. Lefebvre أما لوفيفر     
علي من الظواهر ،ويستخلص منها نسقا أ،وهي تقع يف مكان   Constructionهي بناء

( وهذا يعين أن البنية هي مبثابة الشكل 302 ،1998من العالقات املتسقة") أنور ،
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جله هذا أجملموعة من العالقات والغرض الذي بين من    Representationالصوري 
الشكل الصوري هو دراسة جمموعة من الظواهر ،وكذلك دراسة املشكلة احملددة اليت ختص 

 . الظاهرة تلك

 الشيء املفهوم اجلوهر أو : فريي إن البنية هي املاهية أوالتصور الثاينأما 
Intelligibleالتصور م نظرايت الشكل والوظيفة والبنية . يف حني أن ض، وهذا التصور ي

يقوم علي اعتبار" أن البنية متغري نسيب ،فهي ال تقع يف مستوي الواقع ،أو يف  الثالث
متعارضة تؤثر عليها يف  ىمستوي جتريد مبين ،إهنا متغري نسيب ،أي توازن غري اثبت بني قو 

ك مع وجود قوى أخرى أعلى منها تتحكم حركة مستمرة عن البناء ،وإعادة البناء ، وذل
 .(302 ،1998) أنور ، فيها"

للبنية أكد فيه ،علي أن البنية حتمل  فقد قدم لنا تعريفاً  كلود ليفي شرتاوسأما  
"فالبنية تتألف من عناصر يكون من شأن أي  أوال وقبل كل شيء طابع النظام أو التناسق،

 ،1998، أبراش)ابقي العناصر األخرى" أن حيدث حتوال يف حتول يعرض للواحد منها،
البنيوية هي دراسة العالقات اليت تربط أجزاء كل بناء مما سبق ميكن القول أبن ، (90

وكذلك هتتم بكشف  علي اعتبار إن األجزاء تستمد معناها من الكل، بعضها ببعض،
 .املختلفة الروابط املختلفة القائمة بني األبنية

 منهج:البنيوية مذهب أم  2. 3
نه يف العامل الطبيعي واالجتماعي تكون األشياء ذات نظام إ" إذا  انطلقنا من القول:       

ن ترتيبات األشياء توجد بشكل إو  ن العناصر تتوافق وتتعارض لكي تشكل الكل ،أ،و 
 فإننا بذلك نؤكد أن هناك نظام ميكننا مستقل عن موضوع األجزاء الذي تكونه،

) رشوان، بشيء أكثر من تسليمنا بوجود نظام معني لألشياء" نسلم اإلحساس به فنحن ال
 قابل ابلتايل فهوبنية ،و  له ءيشكل ،وبناء علي ذلك ميكننا القول إن   (130 ،1992
 . للتحليل
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مبعين هل  ل: هل البنيوية مذهب أم منهج ؟اءومن هذا املنطلق حيق لنا أن نتس   
مبثابة مرآة تعكس بواسطتها صورته لنفسه؟ أم هي مذهب يعرب عن ثقافة اجملتمع وتكون 

البحث عن املعرفة ،وقواعد يتبعها من  هي منهج ينطلق من جمموعة خطوات تقودان إىل
املوضوعات  نه إذا نظران إىلأعلي أسس علمية ؟يف احلقيقة  ياً م خطااب مبنييق أنيريد 

،أي يف عالقتها بثقافة  ما ،ويف عالقتها من اجملتمع الذي تظهر فيه السائدة يف جمتمع  
اجملتمع اليت متتنع عن كل تقييم ،وذلك الدعائها احلقيقة ،فأننا نرى البنيوية هنا ليست 

 شأهنا يف ذلك شأن الفلسفات السابقة عليها وابألخص الوجودية . سوى مذهباً 

للتدوين، تكون نتائجه قابلة  ،أما إذا نظران إليها علي أساس أهنا حتليل علمي           
ن البنيوية هنا تعد منهجا للبحث والدراسة ،أكثر من  إه للحقيقة قابل للربهان ،فؤ وادعا

ن البنيوية اهتمت بدراسة العالقات اليت تربط أ،خاصة و  جامداً  اثبتا أو مذهباً  كوهنا علماً 
وابملثل اهتمت بكشف الروابط القائمة بني األبنية املختلفة بعضها  ،جزئيات كل بناء

واألشياء اليت يكون منها البناء ال قيمة هلا يف حد ذاهتا ،إمنا قيمتها يف العالقات " بعض،ال
واليت جتمعها يف ترتيب معني ،وتؤلف بينها يف نظام حمدد يوضح  ،اليت تربط بعضها ببعض

مبثابة منهج يدرس العالقات دون  فهي ،(394 ،1994)أنور،  وظيفة هذا البناء"
مث التحكم فيها ،وإعادة ترتيبها من اجل إصالحها  فهم حقيقتها،األشياء ،وذلك هبدف 

 واالرتقاء هبا. 

أسلوب فين "؛ ذلك ألهنا البنيوية منهج قبل أن تكون مذهباً  وابلتايل فإن           
متخصص وتقتضي التزامات عقلية معينة وتؤمن ابلتدريج ،ولقد كان للمنهج الذي متثله 

من اتريخ العلوم ،غري إن مساهتا مل تكتشف إال يف وقت زءًا جالبنيوية اتريخ طويل يشكل 
(، وعليه فإن البنيوية من حيث هي منهج قدمية العهد، 246، 2017متأخر ") بلعفري،

أصبحت  أما من حيث هي مذهب فلسفي شامل فهي ظاهرة حديثة يف الفكر املعاصر،
ن منشأها علم اللغة احلديث، بذلك مذهبا يف العلوم االجتماعية والعلوم اإلنسانية مع إ
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يعتمد علي قواعد أساسية  هوإذا أردان أن نستخلص معامل هذا املنهج البنيوي ،يتضح لنا أن
 أمهها : 

حتليل كل بناء إيل جزئياته اليت يتكون منها ،وذلك للكشف عن : القاعدة األويل
بناء كلي جديد العالقات املوضوعية اليت تربط بعضها ببعض ،مث إعادة تركيبها يف 

 يكون أرقى من البناء وأكثر تقدما منه .

: حتديد زاوية حتليل وتركيب لكل بناء ،وهذه تتمثل يف الصفة القاعدة الثانية
اإلنسانية اليت جيب أن تكون هي األساس يف دراسة أي بناء ،مهما كان االعتقاد 

 سانية هتدف إىلنه بعيد عن اإلنسان ،وذلك الن البنائية يف جوهرها نزعة إنأيف 
واالرتقاء ابلعالقات الوظيفية اليت تربط جزئياهتا  تطوير األبنية اإلنسانية املختلفة ،

 بينها .  فيما

اليت  املاهيات الكامنة خلف كل بناء ،هذه املاهيات اكتشاف :القاعدة الثالثة
تتمثل يف العالقات املوضوعية ،وهي ليست ماهيات عقلية جمردة ،وإمنا هي 

 . (247، 2017) بلعفري،  علي منهاأخر آهذه العالقات وليست شيئا  نفسها

وبناء عليه فإن "البنيوية تعد منهجا ونظرية ال ميكن عزهلا أو فصلها عن جممل 
التطورات املعرفية يف جماالت العلم الطبيعي واإلنساين والفلسفي ،وال تكمن أمهية البنيوية 

ا يف الصيغة اجلديدة اليت قدمت هبا تلك التطورات فقط يف استيعاهبا لتلك التطورات ،وإمن
وإعادة حتويلها إىل منهج جديد يف البحث العلمي مع نظرة فلسفية مميزة ")بن عزوز 

2016 ،15. ) 

 األساسية للبنية:  سماتال 3. 3
إذا كانت البنية عبارة عن نظام له قوانينه اليت حيكم هبا أجزاءه ،إذ أن كل حتول يف 

( 1 يؤدي إىل حتول يف الداللة ،إذا البد أن يكون للبنية مسات معينة وهي ثالث:البنية 
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فكرة  (Convertible  ،3فكرة التحول  ( Universality  ،2أو الشمول الكلية 
 Self-organizationالضبط الذايت 

  Universalityأو الشمول الكلية 1. 3. 3
عناصر خارجية تراكمية مستقلة عن واملقصود هبذه السمة "أن البنية ال تتألف من 

الكل بل هي تتكون من عناصر خارجية خاضعة للقوانني املميزة للنسق ،وليس املهم يف 
بل املهم هو العالقات القائمة بني هذه العناصر ،فهي تعين  النسق العنصر أو الكل،

بلعفري خضوع العناصر اليت تشكل البنية لقوانني متيز اجملموعة أو الكل ككل واحد ) 
( . ولتوضيح هذه السمة نقدم مثاال لتقريب املعين، وهو أن كاًل من  264، 2017،

( 43) هو جديداً  اً ا عددم( له خصائص معينة ،ولكن عندما نركب منه4(و)3العددين )
أن هذا الرتكيب أن يضيف عليهما خاصية جديدة ،وابملثل فإنه إذا ما قمنا شفإن من 

 لتايل فهذه اخلاصية هلا أمهية كربىواب (،34تركيبا جديدا هو ) بتغيري وضعهما يكون لدينا
 وضرورية.

  Convertible التحوالت 2. 3. 3

شأنه أن حيدث وتعين هذه السمة أن كل بنية تنطوي على قانون داخلي من   
تغريات داخلها ، فالبنية ال ميكن أن تظل يف حالة ثبات وسكون بل هي يف تغري وحتول 

يف نظر البنيوية حيتوي ضمنيا على نشاط داخلي جيعل من كل عنصر فيه  "فكل نصدائم 
وما يعرتيها من  ةعنصرا ابنيا لغريه، ومبنيا يف الوقت ذاته وهذه اخلاصية حتاصر حتول البني

ألن البنية  ؛( وابلتايل فإن هذه السمة تقودان للتطور 246، 2017)بلعفري ، بعض التغري"
ع للعديد من التحوالت الداخلية، فكل فكرة حيتويها نص ما ليست اثبتة بل جيب أن ختض

 تقودان إىل أفكار جديدة وهكذا .
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  Self-organization التنظيم الذايت 3. 3. 3
راريتها من موتعين هذه السمة أن البنية تستطيع أن حتافظ على وحدهتا واست           
هلا وحدهتا ويكفل  ظتنظم نفسها مما حيفبإمكان أي بنية أن فم ذاهتا بذاهتا " يخالل تنظ

( 35،ص، ب ت هلا احملافظة علي بقائها ،وحيقق هلا ضراب من االنغالق الذايت" )إبراهيم 
فمثال عندما جنمع أو نطرح مطلق عددين صحيحني حنصل دائما علي " سوسرييقول 

 (.34 ،1985)سوسري ،" أعداد صحيحة ،تثبت قوانني الفرق اجلمعي هلذه األعداد
وهبذا املعين فان كل بنية منغلقة عن ذاهتا ،إال أن هذا االنغالق ال مينع البنية الواحدة من 

 .أن تندرج حتت بنية أخرى أوسع علي صورة بنية سفلية أو حتتية

 :دي سوسري دفردينانعند  نظرية العالمات. 4
 للبنيوية،(هو املؤسس احلقيقي 1913-1857) ي سوسريد يعترب فرديناند          

) دروس  علي الرغم من أن مؤلفه حيث يرجع إليه الفضل األكرب يف ظهور املنهج البنيوي،
أن اللغة نظام " سوسريويؤكد  ،أعوام  ةالنور إال بعد وفاته بثالث  ير  مل يف علم اللغة العام(

اليت من العالمات يعرب عن األفكار ، وهي يف هذا شبيهة بنظام الكتابة وبنظام االلفباء 
أو غريها  السلوك أو الرتب العسكرية، وآداب يستخدمها الصم والبكم ،وابلطقوس الرمزية،

 ،( 34ـ-33، 1985)سوسري ،  من األنظمة ،إال أن اللغة أهم تلك األنظمة مجيعا"
بل إهنا نظام لغوي مشرتك بني اجلماعات اللغوية اليت  فاللغة ليست جمرد آلة مادية صوتية،

 ( . 24 ،2016رافية متشاهبة قصد حتقيق عملية التواصل ) بن عزوز ،تنتمي لرقع جغ

 :أنظمة العالمات و السيميولوجيا 1. 4
كان من نتيجة تعمق سوسري يف حتليل الرموز اللغوية املندرجة يف نظم متكاملة،           

ات من القرن يتصور علم جديد مل يكتب له النمو إال بعد الستين ن قاده حدسه إىلأ
_ ،"Semiologie السيميولوجيا أو علم العالمات"املاضي ،وقد اقرتح له اسم

يوضح ماهية العناصر اليت تتكون منها العالمات، وماهية الذي العلم  هي والسيمولوجيا
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وهو مبعين عالمة ، Semeionوهو مشتق من الكلمة اليواننية _ القوانني اليت حتكمها 
يف ذلك "أان إذا كنا سوسري حيث يقول  اإلشارة اللغوية وغري اللغوية،علم يدرس أنظمة 

قد استطعنا للمرة األوىل أن حندد لعلم اللغة مكاان بني العلوم ،فما ذلك إال ألننا وصلناه 
واجب عامل اللغة هو  إىل أن ويذهب سوسري( 39 ،1985)سوسري ،  ابلسيميولوجيا"

دراستها بناء على  يف جمموعة الظواهر السيميولوجية حتديد ما جيعل من اللغة نظاما خاصا
 سوسرييرى وعليه  ،وهذه الصفة اجلوهرية ال تتضح إال يف اللغة، من الناحية االجتماعية

ن أي تقدم مت إحرازه يف أ،و  قبل كل شيء مشكلة سيميولوجية ن املشكلة اللغوية هيأب
 .نه يستمد أمهيته من ذلكأ،ف جمال علم اللغة

فأنه  نه إذا أردان أن نكتشف الطبيعة احلقيقية للغة،ى أويؤكد سوسري علهذا             
 من حيث الذي تشرتك فيه مع سائر األنظمة األخرى، ندرسها أن جيب علينا أوال

،يساعدان علي إلقاء ضوء  العادات والتقاليد من حيث هي عالماتالطقوس و فبدراسة "
إىل علم العالمات وتفسريها  األمورضم هذه  احلاجة إىلوإبراز  ،قائق جديد علي هذه احل

 ( . 1985،36)سوسري ،  "طبقاً لقواعده

 :ثنائية النظم اللغوية 2. 4
هو الرؤية املزدوجة للظواهر، فهو من  إن املبدأ األساسي الذي يعتمد عليه سوسري 

جهة " يعارض النزعة اجلزئية االنفصالية ، اليت تدعو إيل عزل األشياء عن جماهلا طبقا لنزعة 
( ، ومن جهة 25 ،1929)فضل ، بعض العلوم اليت تعاجل األشياء من وجهة نظر اثبتة "

ن عالقتها اليت حتدد أخرى أدرج هذه الظواهر يف سلسلة من الثنائيات ،وذلك للكشف ع
 : تها وتكوينها وأهم هذه الثنائياتطبيع

جانب فردي وجانب  ،حيث يرى سوسري أن اللسان له جانبان،ثنائية اللغة والكالم  ـــأ 
 (.26 ،1985)سوسري ، وال ميكن تصور أحدمها دون األخر اجتماعي،
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ال وجود له إال بفضل  ـــفيما يرى سوسريـــ فالصوت اللغوي  ،ثنائية الصوت واملعينـــ ب 
غوي هو وحدة تركيبية من النطق لن الصوت الأجانب النطق وجانب السمع ،و  :نيجانب

 والسمع ترتبط بفكرة معينة هي فكرة اإلحياء . 

) علم  كما يذكر سوسري يف حبثهاللسان  إن ،ثنائية احملور التواقيت الثابت واملتطور  ـــج 
فهو يف كل  عملية التطور، ، ابإلضافة إىلنظام اثبت  اللغة العام (، ينطوي على وجود

 . ، وهو قول ال تثريب عليه حلظة نظام قائم بذاته ،ونتاج للزمن املاضي 

 :الفرق بني اللغة والكالم 3. 4
 ةثالثبني  فريقههو ت من التصورات اجلديدة اليت ادخلها سوسري يف جمال علم اللغة،      

وهي ظاهرة إنسانية هلا أشكال كثرية   Languageاللغة مصطلحات أساسية هي:
وهو جزء معني متحقق من اللغة مبعناها  Langue واللسان وية،اللغتنتج من امللكة 

فردي ينتمي  يءوهو ش Parole والكالمالواسع، وهو اجتماعي ومكتسب،  اإلنساين
النظام اللغوي الذي يشرتك فيه مجاعة " (، فقد فرق بني23، 2008)قدور،  إىل اللسان

سوسري، ")وبني االستعمال الفعلي الذي يقوم به املتكلم ابللغة هلذا النظام اجلماعات، من 
1985 ،27-28) 

نتاج اجتماعي  ، فاللغةاللغة والكالم  انه علينا أال خنلط فيما بنيسوسري يرى و  
اليت يتبناها النظام  جمموعة من املصطلحات كما أهنامللكة فردية هي ملكة الكالم،  

وابلتايل فهي على العكس متامًا من الكالم   ،الكالممن ممارسة أفراده االجتماعي ليمكن 
وقائع  بني األوىل أهناجنعلها يف  أنومبدأ خيضع للتصنيف، وما  ،"فهي كُل قائم بذاته 

من  خرآنوع  أليحىت ندخل نظاما طبيعيا يف جمموعة ال ختضع  الكالم،
"عمل مجاعي مستقل عن الفرد وعليه فان اللغة (  32، 1985)سوسري، التصنيف"

جمموع األصوات والدالالت  فهيمتواجدة يف ذهن املتكلمني بطريقة اعتباطية الشعورية 
املختزنة يف ذاكرهتم ، أما الكالم فهو املمارسة الفردية الذاتية هلذه اللغة يف ظروف مادية 
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 (.26 ،2016)بن عزوز، ابة طريقة جتسيد املتكلمني هلذا النظام اللغوي"،أي أنه مبث
بني  وابلتايل فإن اللسان نظام ترتبط فيه مجيع أجزائها بعضها ببعض، "وحني ميز سوسري

اللغة والكالم، ركز اهتمامه علي اللسان معرتفا أبن اللسان شكل ال مادة، فالبد من تصور 
اللسان على أنه نظام من العناصر املرتبطة فيما بينها ،من الناحية الداللية والنحوية 

تتميز ابخلصائص وعليه فقد أكد سوسري على أن اللغة (. 26 ،2016بن عزوز،والصوتية)
 :  اآلتية

تعد اللغة شيء حمدد يتم استخالصها من وقائع الكالم املتناثرة ،" فهي تقع ضمن ـــ  1
دائرة الكالم اليت تشمل اللفظ املنطوق ،وقناة التوصيل الطبيعية، والصورة السمعية، 

 ابستدعاءفتقع اللغة يف اجلزء الذي تقوم فيه صورة مسعية ما  والتصور الذهين للمتلقي،
وهبذا املعين تعد اللغة العنصر االجتماعي ، (28 ،1992) فضل تصورا ذهنيا خاصا"

أن اإلنسان  كما تعلمها، فالطفل يكتسبها ابلتدريج،إىل والفرد يف حاجة  للكالم،
 وذلك من خالل فهم الرموز الشفوية اليت يبصرها .  يعرف اللغة، أنيستطيع  األبكم

فاللغات البائدة  ميكن دراسته بصورة مستقاة ، يءـــ اللغة ختتلف عن الكالم يف أهنا" ش 2
)امليتة(مع أهنا مل تعد تستخدم يف الكالم، نستطيع بسهولة أن نتعلم أنظمتها اللغوية 

شيء  أهناقل من الكالم يف أليست (، وابلتايل فإن اللغة 33 ،1985)سوسري ، "
 . مما يعترب ميزة كبرية يف دراستها ذو طبيعة حمددة،

جوهره الوحيد  اللسان غري متجانس، أما اللغة فمتجانسة ،فهي نظام من اإلشارات،ـــ  3
 الربط بني املعاين والصورة الصوتية، كال طريف اإلشارة سيكولوجي"

فهي نظام من الرموز  متتاز ابلتناسق والتوافق،وابلتايل فإن اللغة  (1985،3)سوسري،
العكس متاما من الكالم الذي متنافر  ىعل يتم فيها احتاد املعين ابلصورة السمعية،

 االجرار . 
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وهي هبذا  األفكار،تعرب عن  اليت System of signsلعالماتنظام من ا"اللغة هي ـــ 4
االلفباء املستخدمة عند فاقدي السمع والنطق الكتابة أو نظام املعين يتم مقارنتها ب

 كنه أمهها مجيعاً لو  األنظمةوالطقوس الرمزية أو العالمات العسكرية أو غريها من 
 (.34، 1985")سوسري،

 إال إهنما مرتبطان وعلي الرغم من هذه اخلصائص اليت متتاز هبا اللغة عن الكالم،       
فاللغة ضرورية لكي يصبح الكالم  ،خراآليفرتض أحدمها  إذ أشد االرتباط، مع بعض

من "ف ،لتثبيت أركان اللغةالكالم ضروري  أن كما ،فهوما وحيقق الغاية املرجوة منهم
حد أوإال فكيف خيطر علي ابل  وقائع الكالم سابقة علي اللغة، إنالناحية التارخيية جند 

 الكالم"أحد أفعال هذا الربط يف يكن قد وجد  ملن إ ،للكلمةيقرن فكرة ما بصورة  أن
فهو  خرين،ه لآلمن خالل مساع األصليةفاإلنسان يتكلم لغته  ( 38 ،1985)سوسري ،

 ىلإن الكالم هو الذي يؤدي إ كما ،متكررةجتارب  دإال بع ال خيتزن هذه اللغة يف ذهنه،
علنا نعدل من عاداتنا اآلخرين جت إىل نكوهنا عندما نستمع اليت  فاالنطباعات ور اللغة،طت

 اللغوية .

 :علم اللغة الداخلي واخلارجي 4. 4
والعناصر  التمييز يف دراسة اللغة بني العناصر الداخلية فيها، إىل لقد دعا سوسري 

  تكون فيه اللغة نسقا له قواعده اخلاصةل )العنصر الداخلي( فالنوع األو  اخلارجة عنها،
يهتم مبظاهر اللغة )العنصر اخلارجي( بينما النوع الثاين  وله تنظيمه الداخلي يف حد ذاته،،

علم النفس،  أو التاريخ ظواهر املؤثرة عليها كاحلضارة أواخلارجية، من حيث عالقتها ابل
تزمن  ىفقد ألغ تثبيت الظواهر اللغوية وعزهلا عن التطور التارخيي، ىل إجته سوسريا فقد

بعالقاهتا الداخلية وتزمنها يف زماهنا الداخلي  ىكتفا ،و  تلك  الظواهر ابلزمان والتاريخ
"  حيث يقول سوسري بتشبيه اللغة بلعبة الشطرنجاخلاص هبا، ولتوضيح هذه النقطة قام 

ن ما إيف حني  ،ورواب واقعة ذات طبيعة خارجيةأيل إمن بالد الفرس  انتقلتكون اللغة قد 
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ن  أىلإنين عمدت أولو  منا ميثل واقعة ذات طبيعة داخلية،إيتعلق بنظام اللعبة وقواعدها 
هلذا التغيري أي أثر علي نظام  استعيض عن قطع الشطرنج اخلشبية بقطع عادية ملا كان

فالبد أن يكون من شأن  زايدة عدد القطع أو نقصاهنا، ىلإعمدت  إذاأما  اللعبة نفسها،
وبناء  ،( 38 ،1992رشوان، ) هذا التغيري املساس بنظام اللعبة وقواعدها يف الصميم "

  الشطرنج به إىل حد بعيد قيمة قطععليه فإن قيمة العالقة بني العناصر اللغوية تش

حيث أن كل قطعة تستمد قيمتها من املوقع الذي حتتله علي رقعة الشطرنج 
،فإذا أخدان أي عنصر  األخرى،وذلك يف مقابل املواقع اليت حتتلها القطع 

ال من أجل املادة اليت صنع منها،  سيكون يف حد ذاته عنصراً من عناصر اللعبة،
ومن  ومن عالقته ابلقطع األخرى، وإمنا يستمد قيمته من املوقع الذي يشغله،

نظام اللعبة ألنه ابستطاعته استبداله إذا ما فقد أو حتطم بشرط أن نعطي هلذا 
 ( 27، 2016العنصر قيمته داخل اللعبة )بن عزوز ، 

يقابل اللغوايت  جيل، ىلإأو من جيل  خر،آ ىلمكان إ ن انتقال اللغة منفإوعليه 
 .وقواعدها يقابل اللغوايت الداخليةاخلارجية يف حني أن نظام اللغة 

دون  ن علم اللغة اخلارجي يقوم بتجميع املواد والتفاصيل،إف ما تقدم وبناء علي            
ن يسرد الوقائع املتصلة أ"يستطيع الدارس  فمثال : يف قالب معني قولبتها ىلإحاجة 
تكوين لغة  ىلأدت إ يبحث يف العوامل اليت لغة ما خارج حدودها األصلية ،أو ابنتشار

ويستخدم يف كل ذلك أسلوب السرد والتنظيم الذي ال  أدبية مقابل هلجات شعبية،
أما فيما يتعلق بعلم اللغة  ،(1992،34،)فضل يستهدف سوى الوضوح واجلالء"

ال إتصبح نظاما ال يعرف  االعتبارأن اللغة هبذا إذ  متاما، اً ن األمر يكون خمتلفإالداخلي ف
 . لقواعد تتحكم يف هيكله وعالقاته وخيضع اخلاص،نسقه ب

 

 :العالمة اللغوية 5. 4
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أي رمز أو عالمة للداللة على  Signeذهب سوسري إىل استعمال مصطلح           
يتمثل الوجه خر، الكلمة لفظا ومعين، والرمز اللغوي له وجهان ال ينفصل أحدمها عن اآل

يف حني أن الوجه الثاين يتمثل  ،لصوتيةالصورة ا هوو  Signification األول يف الدال
وهو الصورة املفهومية اليت تعرب عن املتصور الذهين الذي حييلنا  Signified يف املدلول

)قدور،  إليه الدال وتتم الداللة ابقرتان الصورتني الصوتية والذهنية وحبصوهلما يتم الفهم"
واجهتان األوىل: واجهة ذهنية جمردة تتألف بناء عليه فإن للعالمة اللغوية و (. 23 ،2008

 يءمن" مفهوم" و "صورة صوتية"، يف حني أن الثانية واجهة حسية وتتكون من ش
 مقصود" املدلول" و "رمز"، والرسم التايل يوضح ما ذهب إليه سوسري :

   مفهوم                               
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                 العالمة اللغوية =
 جنمة                  صورة صوتية                                        

فاملفهوم هو االنطباع العقلي الناتج من نطقنا جملموعة من األصوات، أما الصورة         
الصوتية فليست الكلمة املنطوقة فعال، بل هي األثر النفسي املتشكل نتيجة النطق 

وليس اجلانب الفيزايئي املتكرر، وابلتايل فإن الصورة الصوتية متثل اجلانب اجملرد من الصوت 
املادي ،ويوضح سوسري ذلك بقوله "إن الطبيعة السيكولوجية للصورة الصوتية تصبح 
واضحة عند مالحظتنا للساننا، فنحن نستطيع أن نتكلم إىل أنفسنا أو نتلو يف ذهننا 

العالمة  وقد جعل سوسري ،(85 ،1985سوسري، ) قصيدة من غري أن حنرك شفاهنا"
املقصود، يف  يءاللغوية مؤلفة من احتاد الواجهتني :فاملدلول يتكون من احتاد املفهوم ابلش

حني أن احتاد الصورة الصوتية أبصوات الكلمة املنطوقة فعال يكون الدال، "وإذا كان الدال 
صور حمسوسة،  يندرج حتت النظام املادي؛ فذلك ألنه عبارة عن أصوات أو إمياءات أو

ن املدلول يندرج حتت النظام الذهين؛ ألنه يتحدد علي مستوي مضمون الفكرة أو فإ
ذو طبيعة ـــ الدال واملدلول ـــ وكالمها ( 78 ،2009أر ِّيفيه ، ) أو موضوع" يءلش املعين، ال
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وال  وهذا الكيان الثنائي منغلق علي نفسه، ،اإلحياءبرابط اإلنسان نفسية يتحدان يف دماغ 
وقد مثل سوسري العالمة اللغوية ابلشكل  ،شيء خارج نفسه يف عامل املوجودات إىلحييل 

 :يتاآل

 

 

 

من فصل مكوان العالمة خبط مستقيم ،هو ضرورة التمييز بني  وكان هدف سوسري       
القسم املخصص  إىل أنأضف  ،املكونني والعالقة اليت تنشأ بينهما يف الوقت نفسه

 للمدلول أييت علي الدوام فوق املكان املخصص للدال . 

ن الداللة إ،ف من الدال واملدلول املتآلفكانت العالمة اللغوية عبارة عن الكل   وإذا        
ولذلك يشبه سوسري اللغة بورقة  هي جمرد عالقة تتحقق من أتليف هذين العنصرين معا،

وال ميكن متزيق وجه الورقة دون متزيق  الوجه األول الدال وظهرها هو املدلول، ذات وجهني،
"ال نستطيع عزل الصوت عن  حيث يقول سوسري واألمر كذلك ينطبق علي اللغة، ظهرها،
ن أمن شأهنا  عزل الفكر عن الصوت ،ولكننا نقوم بذلك بعملية جتريد ذهنية، وال الفكر،

 ث "علم الفونولوجيا البح معاجلة املوضوع من وجهة علم النفس البحث أو ىلإتقضي 
   :مها  مبدآنوالعالمة اللغوية كما يرى سوسري حيكمها (،  49،، ب ت إبراهيم )

 الصفة اخلطية للدال  ــــ 2     اعتباطية العالمة                 ــــ 1             

يتعلق  (ة)اعتباطية العالم ن األولأالذي ينشأ بني هذين املبدأين هو  واالختالف      
)الصفة  ن املبدأ الثاينأيف حني  أي بضرورة العالقة بني الوجهني، ابلعالمة يف كليتها،

 ابلدال وابستبعاد املدلول . إالال يتعلق  اخلطية للدال(

 :اعتباطية العالمة –أ 

 المفهوم ) المدلول (   

 صورة صوتية )الدال(

 ) الدال (  صوتيةصورة 
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معينة  صوتيةن العالمة اللغوية اعتباطية ،فالرابط الذي يربط صورة أ يرى سوسري
العالمة اللغوية ف ويسبغ عليها قيمة العالمة هو جذراي رابط اعتباطي، مع مفهوم حمدد،

ن سوسري استدرك أال إ طبيعي ابلواقع،اط بليس هلا مع املدلول أي ارت أهنامبعىن اعتباطية 
فقد استثىن من مبدأ  حنو كلي، ىهنا ال تكون اعتباطية علأن من مميزات العالمة وقال أب

حيث يرى  وصيغ التعجب،ة الطبيع أصواتاعتباطية العالمة صيغ الكلمات اليت حتاكي 
التعجب فيمكننا  أما صيغ، اللغوية األنظمة"بني عناصر عضوية يف أي نظام من  أن األوىل

 .(81 ،2009)أر ِّيفيه ،  عن أكثرها وجود رابط ضروري بني الدال واملدلول" ن ننفيأ
ذا كان سوسري يتفادى  إو  العالمة اللغوية اسم العالمة الرمزية، ىسوسري علأطلق ومن مث 

 منا الكلمات هي جمرد عالمات ألشياء،إكلمة الرمز عند حتديده لألنظمة اللغوية ،ويقول 
ن العالقة بني ذلك أل " يعين هبذه العالمات الكل املمزوج الذي يفيد الدال واملدلول؛و 

ما الرمز فيفرتض عالقة طبيعية مسببة بني الدال واملدلول، كأن أ العالمة ومعناها اعتباطية،
حالة  وبينما ينطبق الدال علي املدلول متاما يف ن املاء رمز النقاء والصفاء واحلياة،أنقول 

 .( 87ــ 86، 1985)سوسري ، فان األمر خيتلف عن ذلك يف الرمز " العالمة اللغوية،

أ المعقول بدم ىيعتمد عليف أميا مرة على أن : كل نظام لغوي  سوسريؤكد وي 
ن اللغات إذا كانت لغة ما تطلق علي هذا الشيء اسم معني فإفالرمز وتعسفه من اعتباطية 

يب، فال توجد بوهنا يربز دور التعليل الس ميات خمتلفة،خرى تطلق علي الشيء نفسه تساأل
ن التعليل  أىلإ لغة ختلو من العناصر املسببة مثل احملاكاة الصوتية وغريها، ويذهب سوسري

وال يصل  ال بني مصطلحات الدفائن،إوال يعمل  ال يف داخل نظام اللغة،إيب ال يوجد بالس
حيث  ساسي العتباطية العالمة،ألحمكومة ابملبدأ ا العالقة بني الدال واملدلول اليت تضل ىلإ

ال تربطه أي عالقة داخلية بتتابع ــ أي املدلول ـــ )أخت(  ن املتصور الذهينأ يرى سوسري"
ن أومن املمكن  ،:اهلمزة والضمة واخلاء والتاء والتنوين الذي يقوم له داالً  التايلاألصوات 

الداخلي  االتفاقغياب  إثباتولكن كيف ميكن  ،األصواتمن  أخرىمتثله أي جمموعة 
 ،1985)سوسري ، ال مرادف حمدد"إوليس له  ،ال دال واحدإمادام املدلول أخت ليس له 
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من لغة  االنتقالوذلك من خالل  ، اعتباطية العالمة  إثباتىلإ وهنا يلجأ سوسري( 88
 باطية العالمة . اعت ىال دليل علإ املوجود بني اللغات، االختالف وما  أخرى ،ىلإ

 الصفة اخلطية للدال: –ب 
فهو يظهر إىل الوجود ،مسموعا ــ يعتمد علي السمع ــ يقول سوسري ملا كان الدال 

يف حيز زمين فقط ،ويستمد منه هاتني الصفتني :أ ــ أنه ميثل فرتة زمنية، ب ــ تقاس هذه 
ن الدال أوهذا يعين (،1985،89، )سوسري فهو علي هيئة خط" الفرتة ببعد واحد فقط:

 هو الذي يتأثر ابلصفة اخلطية" فالعناصر اليت تستخدم لبناء وحدات اللغة هوحد
 انوين اخلطية املكانية هي االنعكاس الثإ ،تسلسل بطريقة خطيةت)العالمات( هي اليت 

لكنه انعكاس دال لتلك اخلطية الزمنية ،وهو انعكاس يؤثر أتثريا ال ميكن تفاديه يف 
ولقد  (، 87 ،1985،)سوسري ة ("صوتياخلطية، عندما نستبدل هبا) الدوال ال العالمات

ن الدوال إ يقول" حيث الثاين، ملبدئهإضافيًا  استعان سوسري ابلكتابة لتشكيل دعماً 
خرى أما عناصرها فتأيت واحدة تلو األ ة ليس هلا ما تتصرف به عدا خط الزمن،صوتيال

 ن ترسم تلك العناصر ابلكتابة ،أ،لتكون بذلك سلسلة وتربز هذه اخلاصية للعيان جمرد 
 ،1985،)سوسري ن حيل اخلط املكاين للعالمات الكتابية حمل التعاقب يف الزمن"أومبجرد 

90 ) 

 العالقات الرتكيبية والعالقات الرتابطية  6. 4
ن هذا التعريف إف من العالمات، ذا كانت اللغة هي نظامإىل أنه إ يذهب سوسري

ن يكون كل شيء يف حالة من حاالت اللغة قائما علي العالقات، حيث يرى أيتطلب 
نظاما معينا من  كونن العالقة اللغوية تنطلق من مستويني خمتلفني وكل مستوى منهما يأب

 :  ت ضرابنوتلك العالقا جيعلنا نفهم طبيعة كل منهما ، الذيو التقابل بينهما هو  القيم ،
 (إحيائيةعالقات ترابطية ) ـــ 2عالقات تركيبية )سياقية(       ـــ1

 :العالقات الرتكيبية –أ 
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وهي تلك العالقات اليت تنشأ بني الوحدات املتتالية للكالم ،وبذلك تتشكل  
"عالقات تقوم بني  ذا يف الكالمإفهناك  ،تسمى تركيب توليفات من الوحدات اليت

 إمكانيةسلسلها تعتمد علي خاصية اللغة الزمنية خبط مستقيم ،يستبعد فيه الكلمات ويف ت
خر ،وتتألف يف سلسلة النطق بعنصرين يف وقت واحد ،بل تتابع العناصر بعضها اثر األ

" )سوسري الذي يعتمد علي االمتداد يطلق عليه العالقات الرتكيبية التآلفالكالم ،وهذا 
" الرتكيب يتألف دائما من وحدتني متتاليتني  نعلى أ سوسريؤكد وي (،89 ،1985

 نا،ذا كان الطقس مجيال خرجإ ، هللا عطوف،اإلنسانيةمثل )أعاد القراءة ، احلياة  فأكثر
ال بفضل مقابلته ملا هو سابق عليه إذا وقع يف تركيب ما ال يكتسب قيمته إ اخل(، العنصر

وعليه يصح القول كما قيل  ،( 35 ،1992)فضل ، ،وملا هو الحق به أو كليهما معا"
هنا تكتسب قيمتها بفضل مقابلتها هلا بسابقتها إف عندما تدخل يف تركيب ما،أبن الكلمة 

 أو ما يلحقها من الكلمات . 

 :العالقات الرتابطية –ب 
وهي تلك العالقات اليت تنشأ خارج الكالم ،بني الكلمات اليت يقوم بينها   

 داخلها عالقات متنوعة كلب وتشكل يف الذاكرة، ترتبطهذه الكلمات  ،شيء ما مشرتك
 تربية فكلمة تعليم علي سبيل املثال تتوارد معها يف الذهن كلمات أخرى مثل: التنوع،

 وغري ذلك مما قد يشرتك معها يف وجه من الوجوه .  اختبارات، علم، مدرسة،

ىل تركيبية تنشأ بني فاألو  ن عمل كل من العالقتني خمتلف متاما،أوما ميكن مالحظته  
لذلك يتحدث سوسري خبصوصها عن عالقات حضور، ، يف الكالم وحدات كلها موجودة

ويسميها سوسري  أما الثانية فرتابطية جتمع بني عناصر غائبة عن السلسلة الكالمية،
 عالقات غياب. 

 

 التزامن والتعاقب:  7. 4

https://misuratau.edu.ly/journal/arts


 
 البنيوية اللغوية عند فرديناند دي سوسري           2019، ديسمرب، 14 العدد -جملة كلية اآلداب

________________________________________________________ 

76                                                                 https://misuratau.edu.ly/journal/arts                             

ISSN  2664-1682 

 
 

بال شك الثنائية اليت شهدت اتساعا كبريا بني  هين ثنائية التزامن والتعاقب إ
ابلتحديد الدقيق للمحاور  االهتمامضرورة  ىفقد أكد سوسري عل ثنائيات سوسري كلها،

ونفصل بوضوح بني  ن منيز فيما بينهما،أذ ينبغي إ ،ى أساسهاشياء علاليت ندرس األ
تقوم فيه العالقات بني  قياأفحمور التزامن ،وحمور التعاقب" فالتزامن ميثل حمورا  حمورين،
ما التعاقب أ اثبت ليس للزمان فيه أي مدخل، أساس ىو املتوافقة ،علأاملتواجدة  األشياء

التغري الزمين أو  أساساملتتابعة ،علي  األشياءفيمثل حمورا راسيا تقوم فيه العالقات بني 
  حيث يقول سوسري يف ذلك( ،89 ،1985)سوسري ،  التارخيي"

 األشياءدقة حملورين حيددان موقع  أكثرذ تعين بتعيني إن العلوم كلها أمن املؤكد 
 : ــ  يتاآلن يكون التمييز تبعا للشكل أجيب  وعندئذ اليت هنتم هبا ،

 ج                            
 

 ب    أ                                              
 د      

ذات الوجود املشرتك اليت  األشياءب(املعين ابلعالقات بني ــ حمور املتوافقات)أ  ـــ1
 . لبتهاال دخل للزمن فيها 

سوى  ن واحد،آن يقوم عليه يف أ أبداد( الذي ال ميكن ــ حمور املتعاقبات)ج  ــــ 2
 احملور األول مع تبدالهتا أشياءولكن تقع عليه كل  شيء واحد،

 (1985،99)سوسري،                                                           

ويطبق سوسري هذه املالحظات علي على اللغة،حيث يقسمه إىل ما هو سكوين            
يف حني أن )جـ ــ د(  أي تزامن  وما هو تطوري أي تزمن، احملور)أ ــ ب( يشري إىل أوهلما،

يف العامل يعود إىل املظهر  شيءل سوسري" يوصف ابلتزامن كل يشري إىل اثنيهما يقو 
السكوين، ويوصف ابلتزمن كل ما له صلة ابملتطورات، وكذلك يدل التزامن يف اللغة علي 
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وهذا يعين أن التزامن من  ( 1985،100)سوسري ،  حالة، والتزمن علي مرحلة التطور"
ة ،أما التزمن من وجهة نظر اترخيية وجهة نظر وصفية تقتصر على النظر إىل حاالت اللغ

حترص على وصف تطورات اللغة، وهي النظرة السائدة يف القرن التاسع عشر، واعتربت 
جعل سوسري يؤسس علم اللسان احلديث على  التاريخ مبثابة املنظور األساسي للغة، وهو ما

 يف ذلك العصر . اً قطيعة اتمة مع التقليد اللغوي الذي كان سائد

والواقع أن سوسري أعلن عن تعاطفه وميله مع املوقف )السانكروين( إذ يشبه العامل        
اللغوي الذي يدرس حالة من حاالت اللغة دون أن يستبعد العامل التارخيي ابلشخص 
الذي ينظر إىل مشهد اثبت، وهو يف حالة حركة ودوران ،دون أن يفطن إىل أن الواجب 

انه ،دون حركة ،لكي ينظر إىل املشهد من زاوية واحدة يفرض عليه أن يثبت يف مك
(، حيث فهمه البعض هكذا ، وهو فهم يصح ، "أما يف حالة 33، 2016")سلكها، 

حركته فإنه سوف جيد نفسه أمام حاالت خمتلفة للمشهد األول الذي يريد مالحظته 
اللغة هي جمرد نسق،  ،والتعاقب الزمين هذا لن يفيده يف معرفة طبيعة هذا املشهد، ومادامت

بل ومادامت تؤدي وظيفة ابعتبارها بنية ذات طبيعة رمزية فالبد من التسليم أبهنا ال تنطوي 
(، وليست فكرة النظام أو النسق عند 53،،ب تيف ذاهتا على أي بعد اترخيي")إبراهيم 

اسة الظواهر سوسري إال جمرد أتكيد لضرورة إحالل املنهج البنيوي حمل املنهج التارخيي يف در 
 اللغوية . 

 اخلالصة 5

تعد الدراسات اليت قدمها فرديناند دي سوسري من أهم الدراسات يف جمال  1. 5
 ةلآاللسانيات البنيوية ،حيث دعا إىل دراسة اللغة يف ذاهتا ولذاهتا فاللغة ليست جمرد 

يت تنتمي لرقعة بني اجلماعات اللغوية ال اً مشرتك لغوايً  اً مادية صوتية ،بل إهنا تعد نظام
 جل حتقيق عملية التواصل .أجغرافية متشاهبة من 
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فرق سوسري بني اللغة والكالم ،فاللغة هي العنصر االجتماعي للكالم ،متواجدة يف  2. 5
أما الكالم  ذهن املتكلمني بطريقة اعتباطية الشعورية ، فالطفل يكتبها ابلتدريج،

غة متتاز ابلتجانس والتوافق ؛ألهنا نظام من فيتمثل يف األداء الفردي للغة ،كما أن الل
العالمات يتم فيها احتاد املعين ابلصورة الصوتية ،علي عكس الكالم الذي متنافر 

بصورة مستقلة ،فاللغات البائدة مع تصوره ميكن  ءشي،فضال على أن اللغة  طرافاأل
 اللغوية .إهنا مل تعد تستخدم يف الكالم نستطيع بسهولة أن نتعلم أنظمتها 

العالمة اللغوية هي كيان ثنائي املبين ـ دال ومدلول ــ وكالمها ذو طبيعة نفسية  3. 5
يتحدان يف دماغ اإلنسان برابط اإلحياء أو التداعي، وتتم الداللة ابقرتان الصورتني 

له الصوتية والذهنية وحبصوهلما يتم الفهم، وهذا الرابط فيما يرى سوسري اعتباطي ليس 
فضال علي أن عالقة االرتباط بني الدال واملدلول ال  ،دلول أي ارتباط ابلواقعمع امل

ختضع للتعليل السبيب فالدال ال يكون دااًل حىت يكون له مدلول، وابملثل ال ميكننا 
الكالم عن املدلول حىت يكون له دال، وابلتايل ال دال سابق املدلول، وال املدلول 

حلظة زمنية واحدة ،وبذلك أصبحت العالقة بني سابق الدال، فكالمها وجدا يف 
ا من علم العالمات الدال واملدلول عالقة رمزية، وأصبح علم اللغة جزءً 

 ."السيمولوجيا"

يكمن الفرق بني الدراسة الوصفية للغة ،والدراسة التارخيية هلا ــ فيما يرى سوسريــ   4. 5
 عندما نفصل ما بني احلالة بناء على أساس أن الوصف اللغوي ال يصبح ممكننا إال

اآلنية للغة وبني نشأة اللغة وتطورها، والنظام الداخلي للغة يتألف من عناصر داخلية 
متثل النظام الداخلي للغة ،وأخري خارجية هتتم مبظاهر اللغة اخلارجية من حيث 

 والتاريخ ...اخل .، علم النفس ، عالقتها ابلظواهر املؤثرة عليها كاحلضارة 

 املراجعقائمة 
 .الشروق للنشر والتوزيع  دارعمان:  .السياسي االجتماععلم  .(1998إبراهيم ) ،أبراش
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