السيمياء والتواصل االجتماعي
		

أ.م.د .خلود جبار
جامعة بغداد  -كلية االعالم

املقدمة

إ َن الدوال تتواصل عبر اللغة والعالمة والنسق واإلشارة وإ َن االشياء في عاملنا حتمل داللة
ووظيفة  ,وهذه الوظيفة قد تكون مقصدية أو ال تكون  ,ذات ميزة فردية أو جماعية  ,وذات طبيعة
مادية أو معنوية  ,وهذه الدوال التواصلية قد تكون لفظية أو غير لفظية  ,تعبر عن وعي أو عن غير
وعي .
التواصل اليوم عبارة عن تقنية إجرائية في فهم التفاعالت االنسانية وتفسير النصوص واخلبرات
االعالمية  ,والتحكم في طرائق اإلرسال والتبادل .
وتكون اللغة من أهم آليات التواصل ومن أهم تقنيات التبليغ ونقل اخلبرات واملعارف من املرسل
الى اخملاطب  ,وهي _ اللغة _ على مستوى التخاطب والتواصل ذات مستويني سلوكيني  :لفظي
وغير لفظي .
إ َن مفهوم التواصل في العربية يفيد االقتران واالتصال والصلة والترابط واإلبالغ واإلعالم.
والتواصل في االصطالح يدل على عملية نقل األفكار والتجارب وتبادل املعارف واملشاعر بني الذوات
واالفراد واجلماعات  ,وقد ينبني التواصل على املوافقة أو على املعارضة واالختالف  .إ َن التواصل _ اليوم
_ يتضمن كل رموز الذهن مع وسائل تبليغها وتعزيزها  ,فضال عن تعابير الوجه وهيئات اجلسم
واحلركات ونبرة الصوت والكلمات والكتابات وجميع وسائل االتصال املقروءة واملنظورة واملسموعة
وامللموسة  ,وكل ما يشمله مكتشفات املكان والزمان  ,ألن التواصل هو جواهر العالقات االنسانية
ومحقق تطورها  ,عن طريق وظيفته املعرفية في نقل الرموز وتبليغها بالوسائل اللغوية وغير
اللغوية ووظيفته الوجدانية التأثيرية التي تقوم على متتني العالقات االنسانية وتفعيلها .

السيميـاء :

السوم ُة والسيمة والسيماء والسيمياء في معاجم اللغة هي العالمة  ،واالشارة والرمز
(. )1
الدال على معنى مقصود
واخليل املسومة وهي التي عليها سمة  .وقد وردت في القران الكرمي بالقصر في قوله تعالى((
سيماهم في وجوههم من أثر السجود)) الفتح  , 29/وكذلك وردت هذه املفردة مبعنى العالمة
()2
والتعرف في الدنيا واالخرة
 ,وقوله تعالى (( تعرفهم بسيماهم )) البقرة , 273/دالة ومرتبطة بالتعرف على االنسان في الدنيا
واالخرة.
وهي في االصطالح تقوم على دراسة العالمات والرموز والصور واملفاهيم واالفكار وتُعنى بقوانني
انتاج العالمة والعالقة الرابطة بني العالمة واملفهوم وتخصيص اللفظ في دراسة عالمات النص
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وحياة العالمات داخل احلياة االجتماعية  ,فهي في حقيقتها كشف واستكشاف لعالقات داللية
مرئية وغير مرئية عن طريق التجلي املباشر للواقعة  ,إنها تدريب للعني على التقاط الضمني
واملتواري واملٌتمنع  ,ال مجرد االكتفاء بتسمية املناطق أو التعبير عن مكنونات املنت(.)3
فالسيمياء بهذا املفهوم أصبح علما يدرس حياة العالمات داخل اجملتمع ودراسة السلوك
االنساني بوصفه حالة ثقافية  ,ألن السلوك ال ميكن أن يكون داال إال اذا كان وراءه مقصدية وهدف
ووظيفة.
سميت السيميائية باسماء عديدة منها  :علم االشارات  ,والسميولوجيا  ,وعلم
وقد ُ
العالمات ,وعلم الداللة  ,وهذه التسميات تعني ذلك العلم الذي يهتم بدراسة حياة العالمات في
كنف احلياة االجتماعية  ,فهي تدرس العالمة اللغوية وغير اللغوية  ,وتدرس بنية االشارات وعالئقها
في احلياة وتوزيعها ووظائفها الداخلية واخلارجية في مجاالت العلوم االنسانية والصرفة  ,في ما
تدرس اللسانيات العالمة اللغوية _قال عنها سوسير ((اللغة نظام من العالمات التي تعبر عن
االفكار)) _ فقط والتُعنى بالعالمة غير اللغوية (. )4

السيمياء عند العرب :

إ َن دراسة نظام العالمات في التراث العربي قدمية قدم الدرس اللساني إال أن االفكار
والتأمالت السيميائية التي وصلت ظلت في اطار التجربة الذاتية  ,إذ بدأت عند الفارابي واحلامتي
وابن سينا وابن خلدون والغزالي واجلرجاني والقرطاجني وغيرهم من االعالم العلماء العرب  ,ولكنها
لم تتجسد في اطار التجربة العلمية املوضوعية وتشعبها في اجملاالت اخملتلفة والتخصصات
املتنوعة والثقافات املتعددة  ,ألنها تنطلق من شكل االشياء في فهم االنسان بهدف الوصول الى
وصف الوجود .
والميكن أن ننكر اسهام العرب االوائل في هذا اجملال  ,ذلك أن املتصفح للكتب التراثية واآلثار
العلمية  ,يلمس عطاء املسلمني ومشاركتهم البناءة في السيمياء فقد عرفها متصوفة االسالم
باسم ((السيمياء)) أو ((علم أسرار احلروف)) وفي االطار نفسه عالج اللغويون واملناطقة القدماء
قضية الداللة بع ِدها النسبة الرابطة بني اللفظ واملعنى أو بني الدال واملدلول باالصطالحات
احلديثة.
وقد ميز املناطقة العرب بني ثالثة أنواع من النسب  :طبيعية  ,وعقلية  ,ووضعية  ,فأما
الداللة الطبيعية فهي داللة يجد العقل بني الدال واملدلول عالقة طبيعية ينتقل ألجلها منه إليه
 ,وأما الداللة العقلية فهي داللة يجد العقل بني الدال واملدلول عالقة ذاتية ينتقل ألجلها منه إليه
 ,وأما الداللة الوضعية فهي داللة يجد العقل بني الدال واملدلول عالقة الوضع ينتقل ألجلها منه
إليه  ,أي أنها داللة اصطالحية قائمة على املواضعة واالتفاق (.)5
وتأتي جهود العرب القدماء لتعطي دليال على معرفتهم بهذا العلم  ,فهذا اجلاحظ يقدم
دليال على عبقريته  ,إذ بني في تعريفه للبيان بأنه (( :اسم جامع لكل شيء كشف لك قناع املعنى
أي كل ما أوصل السامع الى املعنى املراد  ,يستوي في ذلك كل أجناس األدلة  ,فبأي شيء بلغت
(.)6
االفهام ووضحت املعنى فذلك هو البيان في ذلك املوضع ))
ووقف عند العالمات واإلمارات التي تدل على املعنى وهي عنده  :اللفظ واالشارة والعقد
وفصل في االشارات الناقلة للمعاني وح َدد املواقف التي تستدعي التعبير باالشارة
واخلط واحلال َ ,
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كالرغبة في ستر بعض األمور وإخفائها عن احلضور
وقد استدل العلماء العرب األوائل بالعالمات والوسائل غير اللفظية نحو االستدالل بالعني
وسمح للسيمياء
 ,واإلشارة والنصبة وهي احلال الناطقة بغير لفظ  ,واملشيرة بغير يد في االعتبار ُ ,
عندهم بأن جتعل لكل موقف االشارات التي تخصه مما يقوم مقام اللفظ  ,ومن ذلك مواقف العشق
والغرام والعالمات التي لهج بها االدباء والشعراء وتناولها الناس  ,فهذا ابن عبد ربه قال  (( :وللحب
آيات اذا هي صرحت تبدت عالمات لها غرر صفر فباطنه سقم وظاهره جوى وأوله ذكر وآخره فكر ,
(.)8
ومن عالماته االخرى  .جللجة اللسان واحلصر والسعي والدموع ))
وعرض ابن القيم لعالمات احملبة وشواهدها في روضة احملبني  ,في الصوت وإيقاع الكالم  ,وهذا ما
ذكره أيضا الراغب االصفهاني  ,إ َن نغمة الصوت تختلف تبعا ملقاصد الكالم وأغراضه  ,فاأللفاظ
رموز وعالمات للمعاني الدالة (. )9
وخصص ابن خلدون فصال في مقدمته لعلم أسرار احلروف وهو (( املسمى بالسيمياء
نقل وصفه من الطلسمات إليه في اصطالح أهل التصرف من غالة املتصوفة  .....ومن فروع
السيمياء عندهم استخراج األجوبة من األسئلة بارتباط بني الكلمات حرفية يوهمون أنها أصل في
(.)10
املعرفة
وقد ارتبط علم السيمياء بعلم الداللة الذي كان يتناول اللفظة وأثرها النفسي وهو ما يسمى
بالصورة الذهنية واألمر اخلارجي عند احملدثني  ,وقد عمم العلماء العرب مجال أبحاث الداللة على
كل أصناف العالمات  ,ومن الواضح أنهم اعتمدوا اللفظية منها إمنوذجا أساسيا في التعيني (. )11
وفي توضيح نوعية داللة العالمات املركبة وحتليل الداللة املؤلفة من تسلسل عدة توابع داللية
مدخال جديدا ذا منفعة قصوى للسيمياء املعاصرة .
(.)7

أبعاد السيمياء :

ح َدد شارل موريس أبعاد السيمياء بثالثة أبعاد هي :
الداللة  :أي العالقة بني الدوال واملدلوالت .
التركيب  :أي عالقات العالمات فيما بينها.
التداوليات  :أي عالقات العالمات مبستعمليها .
إ َن التحليل السيميائي يتأثر بدرجة كبيرة بشخصية من يقوم بالتحليل وبالظروف احمليطة به
 ,ولذلك فإن التحليل السيميائي لنص معني قد يختلف من شخص الى آخر  ,ومن منطقة الى
ألخرى  ,ومن مدة زمنية ألخرى  ,وهو بذلك مجال خصب لالبداع  .فال قيود عليه إال أن تكون هناك
دالئل في التحليل املقترح على صحة ما ذهب إليه من قام بعملية التحليل .

املنهج السيميائي وعناصر :

يرى بعض الباحثني أن عناصر املنهج السيميائي هي :
العنصر البنيوي اللغوي  :وهو الذي يرتبط ببنية النص ولغته .
العنصر الفني اجلمالي :وهو الذي يرتبط مبا يحتوي عليه النص من ابداع فني في تكوين الشكل.
العنصر النفعي الداللي  :وهو الذي يرتبط باملؤلف وبيئته والتناص مع النصوص األخرى .
إ َن املنهج السيميائي قائم على اإلحاطة باملادة التجريبية (النص) من نواحي عدة كاللغة والصوت
واللون والشكل وكل ما كان عالمة ملعنى وحتى تصل الى استخالص جيد حملتوى النص  ,إن َه املنهج
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الذي يحلل النص من خالل خصائصه ويربطه باألنظمة السيميائية خارج النص كاحمليط الذي نشأ
من خالله  ,ويتسع ليشمل الثقافة البشرية أو يضيف ليشمل حيز الذات البشرية  ,إن َه املنهج
الذي ال يركن الى حتليل النص بلغته الظاهرة  ,بل يركن الى التحليل العميق للنص ويتجاوز ذلك
بتفسيره للمعنى الذي خلف اللغة من خالل داللة العالمات التي يحتويها النص كاللون واحلركة
واإليقاع والصوت والشكل  ,إن َه منهج ال ينظر الى النص نظرة جافة  ,وال يعتمد على انطباعية
القراءة  ,وإمنا يعتمد على إيجاد األدلة على املعاني .

موضوعات السيمياء :

إ َن موضوع السيمياء فيما يخص العالمات ودراسة حياة العالمة في كنف اجملتمع  ,وإ َن دراسة
االنظمة الشفوية وغير الشفوية  ,ومن ضمنها اللغات مبا هي أنظمة أو عالمات تتمفصل داخل
تركيب االختالفات  ,إذ تهتم بالعالمة من حيث ُكنهها وطبيعتها  ,وتسعى الى الكشف عن
(. )12
القوانني املادية والنفسية التي حتكمها  ,وتتيح إمكانية متفصلها داخل التركيب
تهتم السيمياء بدراسة االنساق الداللية  ,أي مجموع العالمات التي تنسج منها فيما بينها
شبكة من العالقات االختالفية والتعارضية حتى تضطلع بتأدية وظائف داللية متميزة بني مرسل
ومتلق وهذه االنساق :
_أنساق داللية طبيعية وهي التي توجد في الطبيعة وتتسم بكونها غير مؤسسية إال أ َن االنسان
وظفها داخل مملكة العالمات  ,أي أنه أسند إليها دالالت مخصوصة .
_أنساق داللية اجتماعية ومتتاز بكونها مؤسسية أي قائمة على نوع من املواضعة االجتماعية ,
ألنها من نتاج عمل االنسان وهي :
_أنساق داللية اجتماعية لفظية لغوية متيز بخصوصيتها واملتنوعة .
_أنساق داللية اجتماعية غير لفظية قائمة على أمناط متنوعة من االشياء الصوتية غير
اللسانية.
فالعالمة اللسانية (أو اللفظية) ويقصد بها الكالم املنطوق وعالمات الكتابة أو احلروف بأي لغة
كانت  .وعالمات غير اللسانية (أو غير اللفظية) وهي التي تقوم على أنواع غير احلروف واألصوات ,
وميكن تقسيمها على عالمات عضوية مرتبطة بجسم االنسان (مثل حركات اجلسم وأوضاع اجلسد
والعالمات َ
الشمية والسمعية والذوقية  )....وعالمات أداتية حتيل على أشياء خارجة عن العضوية
(. )13
االنسانية ( مثل املالبس واملوسيقى واشارات املرور واشارات اجلنود والطقوس الرمزية )....
ومن املؤكد أ َن لكل من النسق اللفظي والنسق غير اللفظي أهميته التي ال سبيل الى
إنكارها.
وعرَف سوسير العالمة بأنها (( احتاد ال ينفصم بني دال ومدلول  ,والدال تصور سمعي يتشكل
من سلسلة صوتية يتلقاها وتستدعي الى ذهنه تصورا مفهوميا هو املدلول )) أي هي وحدة ثنائية
املبنى فصل طرفيها أحدهما عن اآلخر  ,وتكمن القيمة السيميائية في العالقة القائمة بني الدال
واملدلول .

أنواع العالمات :

ميكن متييز ثالثة أنواع
_1العالمة االيقونية  :مثل الصور والرسوم البيانية واخلرائط والنماذج واجملسمات  ,وهي التي بينها
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وبني ما تدل عليه محاكاة  ,اي هي حتاكي ماتشير أليه  .وقد تكون هذه احملاكاة عالية كما في الصور
التلفزيونية أو منخفضة كما في اللوحات السريالية واالحالم وبعض مفردات اللغة التي حتاكي
معانيها كأسماء االصوات .
_2العالمة االشارية  :وهي التي بينها وبني مدلولها تالزم مشهود مثل  :داللة الدخان على النار ,
وداللة آثار احليوانات عليها  ,وآثار اجملرمني .
 _3العالمة االصطالحية ( الرمز )  :وهي ما اتفق عليه مجموعة من الناس بناء على اصطالح معني
وليس بينها وبني ما تدل عليه أي محاكاة مثل  :اشارات املرور  ,والعالمات املوسيقية والكلمات
املفردة في أي لغة .

تصنيف العالمات :

تُصنف العالمات من زوايا عدة مختلفة :
إرادية وغير إرادية  ,واإلرادية قسمان  :اتصالية واتصالية جمالية  .األولى مثالها  :االشارات املرورية
والعسكرية وأبواق السيارات واالشارات والتوجيهات واالرشادات  .والثانية نحو  :الصور الفنية
والتماثيل واملقطوعات الفنية  ,أما غير اإلرادية فمنها  :الصوتية كالسعال واحلركية جلريان الدم في
العروق  ,والشكلية كحمرة اخلدود وتغير لون الشعر .
وتقسم كذلك على :
طبيعية  :أي تنتجها الطبيعة كأصوات الرعد واحلفيف واخلرير  ,وحركات االشجار واألمواج وأشكال
القمر وممر السحاب وتشكيالت النجوم وروائح الزهور والنبات واحلشرات وطعم الفواكه وحرارة
األجسام وخشونتها .
صناعية  :وهي التي يصنعها اإلنسان سواء كانت ذات طبيعة صوتية مثل األجراس والصفارات
أو حركية مثل حركة عقارب الساعة أو شكلية كاالضواء امللونة أوشمية كالعطور أو ذوقية
كاملشروبات واألطعمة أو ملسية كحرارة االجهزة أو برودتها .
وتصنف العالمة من ناحية البساطة والتركيب كذلك  :فالعالمة البسيطة  :نحو اشارات املرور
واشارات التحية واإليجاب والرفض  .والعالمات املركبة  :نحو اللغة اإلنسانية  ,ألن فيها أكثر من
مستوى واحد بدءا ً بالصوت فالكلمة فالتركيب (. )14

السيمياء واللغة :

إ َن وظيفة اللغة التواصلية تعطي ملستعمل اللغة الطبيعية إمكان التواصل وإمكان توظيف
العبارات في املقامات املناسبة  ,ودراسة السيمياء بدراسة أنساق العالمات ذات الوظيفة التواصلية
 ,فالتواصل هو الهدف املقصود من السيمياء وموضوعه في بيان الدالئل القائمة على القصدية
التواصلية  .فاللغة هي اخلط الفاصل بني الطبيعة والثقافة  ,وهي التي تنفرد مبيزة إنسانية وثقافية
واجتماعية  ,فهي واقعة ثقافية باملفهوم السيميائي للكلمة  ,وهي _اللغة_ نشاط إنساني
الغرض منه في األساس التواصل وتوظيف الثقافة وتنشيط حركيتها .
إ َن اجملاالت املعرفية كلها ذات العمق السيميائي احلقيقي تفرض علينا مواجهة اللغة  ,ذلك
إ َن األشياء حتمل دالالت  ,غير أن َه ما كان لها أن تكون أنساقا سيميائية أو أنساق داللة لوال تدخل
اللغة ولوال امتزاجها باللغة  ,فاالشياء تكتسب صفة النسق السيميائي من اللغة  ,ولهذا كان
من الصعب تصور إمكان وجود مدلوالت نسق صور أو أشياء خارج اللغة  ,فال وجود ملعنى إال ملا هو
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مسمى  ,وعالم املدلوالت ليس سوى عالم اللغة .
ومن هنا جند أ َن َ
كل نسق سيميائي ميتزج باللغة  ,وال ميكن تصور النشاط الثقافي وهو العنصر
احملدد للوجود االنساني إال َ من خالل زاوية التواصل  ,ولم تعد اللغة تشمل االنساق اللفظية املنطوقة
أو املكتوبة أو املصورة  ,بل أصبحت تشمل كل الوقائع الثقافية املرتبطة بنشاط االنسان وسلوكه
 ,وعليه فالتواصل بعد أساس للغة والثقافة على ح ٍد سواء  ,ويشمل التواصل مجموع العمليات
التي يتبادل بها املتخاطبون التأثير .
ومن هنا ميكن القول إ َن السيمياء قد تمَ تفجيرها لكي تصبح تواصال  ,وإ َن إنتاج املعنى وتوفير
التواصل ميكنه أن يتم بواسطة أنساق لفظية (لسانية )وأنساق غير لفظية (غير لسانية) وميكننا
أن جنمع بينهما إذ إ َن العالمات واالشارات والصور واالمارات هي عالمات بسيطة  ,وإ َن اللغة االنسانية
ما هي إال عالمات مركبة ألن فيها أكثر من مستوى واحد بدءا ً بالصوت فالكلمة فالتركيب .
واللغة هي أهم منظومة تواصلية ذات فعالية في حقل املعرفة  ,وهي املنظومة املثلى  ,أل َن
عال من التنظيم وحتتفظ بعناصر بنيتها الثالثة
العالمة فيها متميزة بوضوح تام  ,وتتشكل بقدر ٍ
(السياقي  ,والداللي  ,والتداولي ) .
ومع أهمية اللغة لإلنسان  ,فإنه في أزمة عقلية مع استخدام اللغة أل َن فيها وجهني  :ظاهر
 ,وباطن  .فنحن نقرر أشياء باللغة وال نلتزمها بالسلوك  ,حيث ال تعني كل كلمة ما يراد بها
(. )15
واجملامالت التي نقوم بها يوميا من أهم مظاهر ذلك السلوك
ومن مظاهر التعميم نحو قولنا  :كل االفالم سيئة  ,كل الشباب منحرف  ,وهذا غير صحيح
 .ومنها احلذف  :حني نقول مثال  :تعطلت سيارتي  .أو فالن حدث له حادث  ,ونعرض عن التفصيالت
التي نقول متى  ,وكيف  ,وملاذا ؟ .
ومنها التشويه  :نحو قولنا  :من الواضح ال َبني أ َن فالنا صادقا  ,وال نقول كيف هو واضح وبينَ  ,وبأي
مقياس كان كذلك .
ومن حقول السيمياء  :عالمات احليوانات  ,وعالمات الشم  ,واالتصال باللمس  ,ومفاتيح املذاق
 ,واالتصال البصري  ,وأمناط األصوات  ,والتشخيص الطبي  ,وأوضاع اجلسد  ,واللغات الصورية
واملكتوبة  ,واالعالن والسينما والقصة املصورة وامللصقات  ,واللوحات التشكيلية .

النص السيميائي :

اللغة الشعرية السيميائية ال تنقل العالم بحرفيته  ,بل تسهم في إعادة صياغة احلياة وشكلها ,
أي إنها لغة نافرة من املألوف والعادي  ,فالنص السيميائي بحاجة الى التأويل  ,وإعادة التأويل .
إ َن التحليل السيميائي للنصوص األدبية يقصد به دراسة النص من جوانبه جميعها دراسة
سيميائية تغوص في أعماقه وتستكشف مدلوالته احملتملة  ,مع محاولة ربط النص بالواقع ,
وما ميكن االستفادة وأخذ العبر منه  ,ومن هنا جاء االهتمام في النص األدبي بسيميائية العنوان
والغالف واالهداء واالسماء واملالمح الداخلية واخلارجية للشخصيات والزمان واملكان والعالقة
بينهما وسيميائية الصور .
السيمياء االدبية تدرس األدب بع ِده استعماال نوعيا للغة  ,وعن طريق ذلك تبحث في بنياته
الشكلية أو أنساقه الداللية أو أولياته التأويلية  ,وذلك بحسب تنوع املسارات املنهجية لهذه
(. )16
السيمياء  ,وهذا األمر هو ما جعلها شديدة القرب من اللسانيات
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التواصل اإلنساني :

ميتلك اإلنسان السوي القدرة على نقل أفكاره الى اآلخرين  ,وهذه امللكة تظهر بصور عديدة
محصلتها النهائية إيصال فكرة ما من إنسان الى إنسان  ,فقد تنتقل الفكرة باالشارة اجلسمية
على طريقة اخلرس  ,كإشارة احلاجة الى الطعام أو الشرب مثال  ,أو بتقاطيع الوجه وأوضاع العينني
والشفتني إلفهام املقابل السرور أو احلزن أو األلم أو الغضب أو الرضا  ,واالشارات اجلسمية تكاد تكون
وسائل إفهام عاملية ملا ألفه الناس من مدلوالتها على اختالف مواضعهم  ,فكانت األلفة بديال من
االصطالح اللغوي على معانيها .
ومن ذلك أيضا نقل الفكرة باخلطوط واأللوان  ,فصورة جمجمة حتتها عظمان متقطعان اذا
وضعت على زجاجة فيها سائل ما كان ذلك إعالما بأ َن السائل فيه خطورة (سام مثال)  ,واذا وضعت
على لوحة معلقة على سياج حديد  ,إذن ذلك بخطورة االقتراب من السياج  ,وهكذا  ,وإشارات
الطرق وسائل إفهام عاملية أيضا  ,كثير منها يتم إدراك معناه بسهولة  ,كالسهم املنحرف باجتاه
معني مشيرا الى انحراف الطريق نحو ذلك االجتاه  ,إال أنها في جمهورها تستدعي معرفة ما
اصطلح عليه واضعوها  ,فاملثلث والدائرة مثال شكالن هندسيان ميكن أن يعبر بأ َي منهما عن املنع ,
وباآلخر عن التذكير واختيار املثلث للتذكير والدائرة للمنع اختيار اصطالحي البد من معرفة سابقة
ليتم اإلفهام .
به
َ
وسائل نقل الفكرة بغير الصوت اإلنساني  ,ال نسميها لغة مبصطلح الدرس اللغوي  ,بل هي
إشارات دالة مؤدية الى التواصل أو الفهم  ,كما نفهم بحمحمة الفرس كثيرا من حاجاته  ,وكذلك
الكلب واحلمار والصبي الرضيع .
ومن وسائل نقل الفكرة مما الب َد فيه من اصطالح سابق  ,األصوات الصادرة من جهاز
الصوت اإلنساني  ,واذا كانت إشارات الطرق واالشارات اجلسمية وسائل تواصل وإفهام عاملية ,
فأ َن ما يعبر عنه الصوت اإلنساني من أفكار ال يعدو أن يكون وسيلة موضعية محدودة  ,ومن هنا
اختلفت معاني األصوات املنظمة عند بني اإلنسان باختالف االصطالح على ما تشير إليه تلك
األصوات  ,واستطاعت كل مجموعة من البشر  ,أو كل أمة أن تصطلح بطريقة غير مقصودة على
نظام صوتي معني يتم به التفاهم فيما بني أفرادها .
فاإلنسان إذن قد وهبت له القدرة على نقل أفكاره الى اآلخرين  ,وهذه القدرة ميكن أن تظهر
بصور متعددة  ,منها األصوات الصادرة من اجلهاز الذي زودَ به خلق ًة  ,فالقدرة على نقل األفكار
نطلق عليها ملكة التواصل الفكري  ,أو هي (التفاكر)  ,أو في املفهوم السوسيري هي ( الكينونة
اللغوية)  ,إذ هذه اللفظة تعني عنده العوامل التي تتضافر لتولد اللغة (( كاجلانب الفيزيائي (
الطبيعي )  ,واجلانب الفسلجي ( الوظيفي )  ,واجلانب السايكولوجي ( النفسي ) ))  ,وذلك واضح من
كالمه  ,فاملصطلح عنده يعني الصوت اللغوي املعبر عن فكرة  ,فهي مجموع العوامل الفيزياوية
والعضوية والنفسية التي تتضافر لتكون لغة ما انسانية .
أما اللغة فهي جزء جوهري محدد من (( الكينونة اللغوية)) إذ هي جميع صور الكلمات اخملزونة
في عقول جميع االفراد في مجتمع ما  ,التي مت َ خزنها عن طريق االستعمال الف َعال الفردي للكالم
 ,فهي غير كاملة في الفرد  ,بل يكمل وجودها في اجملموع .
أما الكالم فهو الفعل اللغوي الفردي  ,وال شك إنه ضرورة لتثبيت أركان اللغة  ,كما أنه من
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الناحية التاريخية يأتي أوال (( إذ كيف ميكن للمتكلم أن يربط فكرة ما بصورة الكلمة اذا لم يكن قد
وجد مثل هذا الربط في أحد أفعال الكالم ؟ كما أننا نتعلم لغتنا باإلصغاء الى غيرنا )) .
فاللغة ال تستقر في الدماغ إال بعد عدد ال يحصى من اخلبرات  ,وهكذا يكون االجناز اللغوي
الفردي (( الكالم )) املادة التي تكون منها املعجم اللغوي اخملزون في العقل اجلمعي  ,ويبقى التواصل
والترافد بينهما قائما  ,فالكالم يثري اللغة مبا يحدثه االفراد من ألفاظ يكتب لها احلياة باالستعمال
(. )17
 ,واللغة متد الفرد بااللفاظ اخملزونة في عقول مجموع أفراد اجملتمع ليستعملها ويبني عليها
لقد حصر سوسير هذا العلم في دراسة العالمات ذات البعد االجتماعي  ,ويعني هذا أ َن
السيمياء تبحث في حياة العالمات داخل احلياة االجتماعية  ,أي  :لها وظيفة اجتماعية  ,ولها أيضا
عالقة وطيدة بعلم النفس االجتماعي ( , )18وفي هذا الصدد يقول سوسير  (( :اللغة نظام عالمات ,
يعبر عن أفكار  ,ولذا ميكن مقارنتها بالكتابة  ,بأبجدية الصم – البكم  ,بأشكال اللياقة  ,باإلشارات
العسكرية  ,وبالطقوس الرمزية  , ....على أ َن اللغة هي أهم هذه النظم على اإلطالق  ,وصار بإمكاننا
(.)19
 ,بالتالي  ,أن نرتئي علما يعنى بدراسة حياة العالمات داخل اجملتمع))
إ َن السيمياء ترمي الى استكشاف البيات الداللية التي تتضمنها اخلطابات واألنشطة البشرية
بنية وداللة ومقصدية  ,والبحث عن األنظمة التواصلية تقعيدا وجتريدا ووظيفة  ,كما تعمد
السيمياء الى وضع قواعد مجردة كونية للخطابات األدبية سطحا وعمقا  ,وذلك لفهم اإلبداعات
الفردية في كل متظهراتها السطحية على املستويات الصرفية والتركيبية والداللية واملنطقية ,
والبحث عن املولدات احلقيقية لهذا التعدد النصي واخلطابي على مستوى السطح .
ويتعامل املنهج السيميائي مع هذه الظواهر بع ِدها عالمات وإشارات ورموز ومخططات ودراسة
هذه اإلنتاجات اإلبداعية واألنشطة اإلنسانية حتليال وتأويال وذلك عن طريق ثالثة مستويات منهجية
في البنية والداللة والوظيفة  .وهي تبحث في أنظمة العالمات اللغوية وغير اللغوية التي تنشأ
في حضن اجملتمع .
ترمي سيمياء التواصل عبر عالماتها وإماراتها وإشاراتها الى اإلبالغ والتأثير في الغير عن وعي
أو غير وعي  ,إذ تستعمل مجموعة من الوسائل اللغوية وغير اللغوية لتنبيه اآلخر والتأثير فيه عن
طريق إرسال رسالة وتبليغهل إياه  ,ومن هنا فالعالمة تتكون من ثالثة عناصر  :الدال  ,واملدلول ,
والوظيفة القصدية .
كما أ َن التواصل نوعان  :تواصل إبالغي لساني لفظي ( اللغة) وتواصل إبالغي غير لساني (
عالمات املرور مثال )  .فالدليل أداة تواصلية تؤدي وظيفة التبليغ وحتمل قصدا تواصيا  ,وهذا القصد
التواصلي حاضر في اآلنساق اللغوية وغير اللغوية  ,فكل خطاب لغوي وغير لغوي يتجاوز الداللة
(. )20
الى اإلبالغ والقصدية الوظيفية ميكننا إدراجه ضمن سيمياء التواصل
السيمياء والتواصل اإلنساني :
إ َن استعمال العالمات هو _وحده_ الذي يحدد التواصل  ,بحيث ميكن احلديث عن القصدية
التواصلية وهي حلقة مهمة في سلسلة تطور السيمياء وبيان إمارات التواصل نحو اإلمارات
العفوية مثل لون السماء الذي يُنبئ بالنسبة الى صياد السمك بحالة البحر في اليوم املوالي .
واإلمارات العفوية املغلوطة مثل اللكنة التي ينتحلها متكلم ما رغبة منه في إيهامنا بأنه
أجنبي  ,واإلمارات القصدية مثل عالمات املرور وتدعى هذه اإلمارات (عالمات) . signes
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وترمي سيمياء التواصل عبر عالماتها وإماراتها وإشاراتها الى اإلبالغ والتأثير في الغير عن
وعي أو غير وعي  ,إذ تستعمل السيمياء مجموعة من الوسائل اللغوية وغير اللغوية لتنبيه اآلخر
والتأثير فيه عن طريق إرسال رسالة وتبليغها إياه  .ومن هنا فالعالمة تتكون من ثالثة عناصر  :الدال
واملدلول والقصدية  ,كما أ َن التواصل نوعان  :تواصل إبالغي لساني لفظي ( اللغة )  ,وتواصل إبالغي
غير لساني ( عالمات املرور مثال ) .
فالدليل عند من يؤمن بالدال واملدلول والقصدية إنه مجرد أداة تواصلية تؤدي وظيفة التبليغ
وحتمل قصدا تواصليا  ,وهذا القصد التواصلي حاضر في االنساق اللغوية وغير اللغوية  ,كما أ َن
الوظيفة األولية للغة هي التأثير في اخملاطب عن طريق ثنائية األوامر والنواهي  ,ولكن هذا التأثير قد
يكون مقصودا وقد ال يكون مقصودا  ,ويستخدم في ذلك مجموعة من اإلمارات واملعينات العفوية
املغلوطة واإلمارات القصدية .
إ َن كل خطاب لغوي وغير لغوي يتجاوز الداللة الى اإلبالغ والقصدية الوظيفية ميكننا إدراجه
ضمن سيمياء التواصل وذلك عندما يستعمل االستاذ داخل قسمه مجموعة من اإلشارات
اللفظية وغير اللفظية املوجهة الى التلميذ ليؤنبه أو يعاتبه على سلوكاته الطائشة فإ َن الغرض
منها هو التواصل والتبليغ .
إ َن السيمياء بعدها علما لألنظمة اللغوية وغير اللغوية قسمان  :سيمياء ترمي الى اإلبالغ
والتواصل عن طريق ربط الدليل باملدلول والوظيفة القصدية  ,وسيمياء الداللة التي تربط الدليل
باملدلول أو املعنى فهي ثنائية العناصر ( ترتكز العالمة على دليل ومدلول ) وسيمياء التواصل ثالثية
العناصر ( تتبنى العالمة على دليل ومدلول ووظيفة قصدية ) .
واذا كانت سيمياء الداللة ( النصية ) تبحث عن الداللة واملعنى داخل ( النص الفني ) فإ َن سيمياء
الثقافة تبحث عن املقصديات والوظائف املباشرة وغير املباشرة  ,وهذا يعني عندما تُدرس املوضة
مثال  ,يطبق عليها املقاربة اللسانية تفكيكا وتركيبا عن طريق استقراء معاني املوضة ودالالت
األزياء وتعيني وحداتها الدالة ومقصدياتها االجتماعية والنفسية واالقتصادية والثقافية  ,فإ َن أزياء
املوضة وحدات دالة ميكن أثناء دراسة األلوان واألشكال لسانيا أن نبحث عن دالالتها االجتماعية
والطبقية والنفسية  ,والشيء نفسه في قراءة الطبخ والصور الفوتوغرافية واللوحات البصرية .
كما ميكن أثناء حتليلنا للنصوص الشعرية عن دالالت الرموز واالساطير ومعاني البحور الشعرية
املوظفة ودالالت تشغيل معجم التصوف أو الطبيعة أو أي معجم آخر .
فاإلنسان هو أكثر الكائنات استعماال للعالمات وكون العالمة االنسانية ( الكتابة  ,والفن ,
(. )21
والكالم ....الخ ) هي األكثر تركيبا وتعقيدا

التواصل السيميائي :

يتفق السيميائيون على أ َن العالمة تتشكل من وحدة ثالثية  ,وهي  :الدال واملدلول والقصد.
وهم يركزون كثيرا في أعمالهم على الوظيفة التواصلية  .وال تختص هذه الوظيفة التواصلية
بالرسالة اللسانية املنطوقة فحسب  ,بل توجد في أنظمة غير لسانية أيضا كالرموز والشعارات
واالعالنات واخلرائط والنصوص املكتوبة  ,وكل البيانات املنتجة لهدف التواصل  ,وتشكل هذه األمناط
عالمات ومضامينها رسائل أو مرسالت  ,وهؤالء السيميائيون مهتمون بدراسة أنساق العالمات ذات
الوظيفة التواصلية القصدية اللغوية منها وغير اللغوية على ح ٍد سواء .
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إن اللغة املنطوقة لها مستوى لغوي هو عبارة عن نظام من العالمات الدالة والتي هي نسق
من الوحدات نسميها وحدات اخلطاب والتواصل  ,وإن دارس اللغة أداة للتواصل عليه أن يستند الى
علوم لسانية تبني شكل التواصل  ,إذ إن املرسل واملستقبل ميتلكان نسق القواعد الكالمية نفسه
 ,وهذا هو الشكل األكثر انتشارا واستعماال ووظيفة بني األفراد  ,وهو ما ع َبر عنه ابن جني بأن اللغة
التواصلية هي أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم .
وكما توظف اللغة بأنساقها هدفا للتواصل والتفاهم  ,توظف العالمات غير اللغوية في استعمال
االشارات واحلركات واإلمياءات التي تندرج فيما نسميه بالتواصل غير اللفظي للداللة على احلركات
والهيئات وتوجهات اجلسم  ,وعلى خصوصيات جسدية طبيعية واصطناعية وعلى كيفية تنظيم
االشياء من أجل الوصول الى التبليغ واإلفهام  ,فإن الذي تصمت شفتاه يتكلم بأطراف أصابعه
أو بحركاته ومالمحه الدالة على مضامينها في حتديد املؤشرات الدالة على االنفعاالت والعالقات
الوجدانية بني املرسل واملتلقي .
وهناك مجموعة من اآلليات واملفاهيم التي يعتمد عليها في حتليل أنظمة التواصل  ,وبيان
مستويات اخلطاب في الوقوف على العالمة وهي في اللغة العالقة بني الدال–الصورة الصوتية_
واملدلول _ وهي املفهوم الذهني _  ,فكل خطاب منطوق أو مكتوب هو نسق من العالمات اللغوية
 .والعالقة غير اللغوية أي _ غير املنطوقة _ نحو عالمات املرور والرموز املرئية وامللصقات والصور
واخلرائط واملؤشرات كالدخان الدال على النار اذا لم تكن مرئية  ,وعالمات الوجه املبينة للفرح أو
احلزن أو الغضب  ,ونحو الرمز الذي يشير الى السالم باحلمامة والى العدالة بامليزان  .وقد توسع
مفهوم التواصل غير اللغوي _ السمعي والصوتي _ املتعدد القنوات من خالل أعمال وتأمالت
علماء العادات وعلماء االنسان واالجتماع وعلماء النفس واالطباء في متتني العالقات االنسانية
واستخالص مميزاتهم الثقافية واحلضارية وتبيان مقوماتهم السلوكية واحلركية في التعامل مع
االشياء واملواقف معززة بالتفاعالت اللفظية التي تزيل كل إبهام وتشويش عن كل إرسالية غير
لفظية في مجال التواصل والتفاهم .
إن املقاربة الوظيفية لدور هذه الرموز غير الكالمية في التفاعل االجتماعي مهمة في أية
دراسة للتواصل االنساني  ,واذا كان الكالم يشكل النشاط املركزي لنمط التفاعل االنساني الذي
نسميه عادة بالتحادث  ,فإن األهمية تكمن في اعتبار هذا التحادث ورؤيته كظاهرة لالتصال املتعدد
القنوات والذي يشتمل على عالقة متبينة للرموز كالمية كانت أم غير كالمية  ,ومن ثم إيالء
وظائف األشكال بواسطة أشكال تخاطبية ليست بالضرورة كالمية ُ
حتل أحيانا محل التواصل
الكالمي وتصاحبه في الغالب _أيضا_ في فهم التحفيزات والتفاعالت االنسانية .
إن حضور التواصل غير اللفظي يتجلى بشكل واضح في املسرح والرقص واملوضة والرسم
والنقش والنحت املثيرة لإلنتباه والتواصل االجتماعي .
االنساق الداللية االجتماعية تتميز بكونها تنظيمات اجتماعية متصلة بروابط القرابة
والطقوس واالعراف والعادات والنظم القضائية والديانات  ,وهي من نتاج االنسان  ,وتتفرع الى
أنساق لفظية وغير لفظية  ,واللفظية تقوم على التمايزات التي يحدثها االنسان في مادة الصوت
 ,وغير اللفظية تقوم على االشياء املوجودة في الطبيعة واالشياء التي أنتجها االنسان واستعملت
باعتبارها دالئل ولها وظيفة تواصلية نحو حركة األجسام وأوضاع اجلسد في التواصل اللمسي
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والشمي والذوقي والبصري والسمعي وعلى االشياء الدالة من ثياب وحلي وزخارف وأدوات مختلفة
وآالت وموسيقى وفنون رمزية تواصلية تبدو في الظاهر أكثر طبيعية وعفوية وصوال الى التواصل
الثقافي االنساني (. )22

اخلامتة :

اتسعت مباحث السيمائية وشملت معظم جوانب احلياة  ,واتسمت مسيرتها بالتطور املتنامي
املتسارع  ,ألنها شكلت األداة واملنهجية في تفسير سلوك العالمات وبيان وظائف عالقاتها  ,وهذه
العالقات تتسم بقدرتها على التوالد واالستمرار والصيرورة .
بدأت السيميائية من حتليل العالمة فقدمت تفسيرا للموجودات  ,وفهما حلركة العالم  ,وشرحا
للنظام الكوني  ,وصيغا تتخذ من سلطان العالمة اطارا لإلبداع عبر مسيرة التسلسل املعرفي
الذي يقابل التأمل بالتحليل والنسق بالتأويل .
إن التحليل السيميائي عبارة عن بيان شبكة من العالقات تستهدف دراسة أوجه النشاطات
والفعاليات االنسانية في مظاهرها الدالة  ,ودالالتها املمكنة وتستهدف معرفة كيفية عمل
األنظمة الداللية ( اللسانية وغير اللسانية ) وصار التحليل السيميائي تصورا نظريا ومنهجيا
تطبيقيا في شتى املعارف والدراسات االنسانية والفكرية والعلمية  ,وأداة في مقاربة األنساق
اللغوية وغير اللغوية في الشعر والرواية واألسطورة واملسرح والسينما والتشكيل الفني والثقافة
واألطعمة واألشربة واملوسيقى والتصوير والعمارة وآداب السلوك واملعتقدات والعالمات املصاحبة
ملا هو لساني كأمناط األصوات في ارتباطها مع اجلنس والسن واحلالة الصحية والعالمات املصاحبة
للغة نحو الكيفيات الصوتية في علو الصوت ومراقبة العملية النطقية ونحو األمزجة الصوتية
كالضحك والبكاء والتنهدات  ,وحركات االجسام واالشارات الدالة عليها  ,واحلواس االنسانية
وجميع األنساق التواصلية  ،املنصلة بنظام التواصل في فهمه وتفسيره وبيان طرائق اإلرسال
والتلقي  ,ورصد الوسائل واملدخالت التي يرتكن اليها التواصل الثقافي .
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