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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى آله  الحمد هلل رب العالمين

 وصحبه أجمعين ..

 وبعد فيقول هللا عز وجل: اللهم إنا نسألك علما نافعا وعمال صالحا متقبال

َماِء   بِئُونِي بِأَسأ َماَء ُكلََّها ثُمَّ َعَرَضُهمأ َعلَى الأَماَلئَِكِة فَقَاَل أَنأ َسأ َوَعلََّم آدََم اْلأ

تَنَا إِنََّك أَنأَت  *َهُؤََلِء إِنأ ُكنأتُمأ َصاِدقِيَن  قَالُوا ُسبأَحانََك ََل ِعلأَم لَنَا إَِلَّ َما َعلَّمأ

َمائِِهمأ قَاَل أَلَمأ أَقُلأ قَاَل يَا  *الأعَِليُم الأَحِكيُم  ا أَنأبَأَُهمأ بِأَسأ َمائِِهمأ فَلَمَّ آدَُم أَنأبِئأُهمأ بِأَسأ

تُُموَن  لَُم َما تُبأدُوَن َوَما ُكنأتُمأ تَكأ ِض َوأَعأ َرأ لَُم َغيأَب السََّماَواِت َواْلأ  *لَُكمأ إِن ِي أَعأ

ذلك أن اْلسماء  سماء تفرعت ونشأت العلوم اإلنسانية كلها،لم اْلعِ  نأ ومِ 

وتكشف عن صالت  يات، تميز بعضها عن بعض،عالمات على المسم

 .التشابه واَلختالف فيما بينها

حسية كانت أم معنوية ، وإدراك أوجه  بعضها عن بعض اْلشياء وتمييزُ 

 اَلشتباه واَلفتراق فيما بينها بداية كل علم من العلوم .

التي تدور حولها أنواع الكلمات ولهذا كانت اْلسماء في اللغات هي اْلصل 

 .اْلخرى، التي استحدثت للحديث واإلخبار عن اْلسماء

سم بقوله: بعد أن عرف اَلف هذا اْلمر في بداية كتابه، سيبويه وقد أوضح

 فاَلسم: رجل، وفرس، وحائط.

 قال:  

وأما الفعل فأمثلة أخذت من لفظ أحداث اْلسماء، وبنيت لما مضى، ولما )

 ع، وما هو كائن لم ينقطع.يكون ولم يق
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فأما بناء ما مضى فذهب وسمع ومكث وحمد. وأما بناء ما لم يقع فإنه قولك 

آمراً: اذهب واقتل واضرب، ومخبراً: يقتل ويذهب ويضرب. وكذلك بناء 

 ما لم ينقطع وهو كائن إذا أخبرت.

 .(فهذه اْلمثلة التي أخذت من لفظ أحداث اْلسماء

عرف بالمصادر، وهي تدل على ما يسند لألسماء وأحداث اْلسماء هي ما ي

 من أفعال أو صفات حسية أو معنوية.

 

لها عالقة  في اللغة  السيمياءو، سيمياء النحو هو :موضوع هذه الورقةو

 وهذه الكلمات الثالث، الوسم والسوم وبكلمتين أخريين هما باَلسم  لغوية

 .في المعنى، ويمكنها أن تنضوي تحت معنى العالمة ىتتدان

فالسمو هو العلو ومنه اشتق اَلسم عند البصريين ْلن اَلسم تنويه لإلنسان 

 ورفع لذكره وبمثابة العالمة التي تعلوه وتميزه.

، فلكل  صاحب مال وسمه  والوسم أن تسم الغنم ونحوها بعالمة معينة بالكي 

، ومنه اشتق اَلسم عند إبل وغنم ونحوها الخاص الذي يعرف به ماله من

 .، ْلن كل اسم عالمة للمسمى، فهو كالوسم عليهالكوفيين

 .العالمة. أي والسومة بالضم مثل الوسم،

 تجيء وقد" ُوجوِهِهمأ  في ِسيماُهمأ : "تعالى قال. الواو من مقصور   والِسيمى،

 :وقال. ممدودين الِسيماُء والسيمياءُ 

ً  لُحسأنِ با هللاُ  رماه غالم    البََصرأ  على تَُشق   َل ِسيمياءُ  له         يافعا

 1.إليه ينظر َمن به يَفأَرح أي

                                                 

 ينظر الصحاح )سوم( وكذلك )سمو( و)وسم( 1
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مى، ثم  وقيل السيمى مقلوب وسمى ، وقع قلب بين عينه وفائه فصار: ِسوأ

 2قلبت الواو ياء، فعلى هذا الرأي وزنه )ِعفألى( 

العالمة واْلمارة في اللغة الفصيحة قبل أن تطلق فيما بعد على  فالسيمياء

علم يشبه علم الطلسمات وقد عرفه صاحب التوقيف على مهمات التعاريف 

 بقوله:

السيمياء أمر من أمر هللا أظهر آثاره في العالم اْلرضي على سبيل أسماء 

  3وأرواح من آثار العلويات من النيران والكواكب والصور.

 هذا من العلم في شيء. وليس

والعالمة في اللغة السمة، وهي الواحدة من العالم، فالعالم اسم جنس، 

 4مفرده عالمة 

وقد مر أن السيمياء تعني العالمة أيضا، وهي اْلمارة أيضا ، وأنشد في 

 اللسان:

 5إذا طلعت شمس النهار فإنها *** أمارة تسليمي عليك فسلمي

  

أما في اَلصطالح فقد صارت السيمياء اسما لعلم يطلق عليه في الغرب 

سيميولوجيا أو سيميوتيك واْلول تسمية دي سوسير والثاني تسمية بيرس، 

بعد النظر في كثير  هفواختلف في تحديد هذا المصطلح ، وقد رأيت أن أعر  

 علم يدرس العالمات داخل نظام معين، أو في مجالبأنه من التعريفات: 

 . .معين

                                                 

 ينظر اللسان )سوم( 2

حمدان ، التوقيف على مهمات التعاريف لعبد الرؤوف المناوي ، تحقيق عبد الحميد صالح  3

 .200م ،عالم الكتب: القاهرة.  ص 1990هـ / 1،1410ط

 ينظر ابن منظور ،  لسان العرب )علم(. 4

 السابق )أمر( 5
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مع وجود تسميات أخرى لهذا المفهوم  )سيمياء( وإنما اخترت هذه التسمية 

العالمية وغير ذلك ْلن الكلمة تعني العالمة وكالسيميولوجيا والسيميوتيك 

على وزن فعلياء ككبرياء، أو كانت من الوسم فتكون سواء كانت من السوم 

جدت أكثر الباحثين على وزن عفلياء، وْلني وفتكون بحدوث قلب مكاني 

خترته سعيا لتوحيد افي تحديد هذا المفهوم يستخدمون هذا المصطلح، ف

 معنيين بهذا الشأن.لالمصطلح بين ا

وبناء على هذا المفهوم الذي بينته باختصار يكون لكل علم سيمياء خاصة 

ذلك العلم، وما بينها من  اتعنى بدراسة العالمات والرموز التي يستخدمه

م سيمياء الطب وسيمياء الهندسة وسيمياء الرياضيات ، وجاءت عالقات، فث

 علوم الحاسبات بآَلف العالمات والرموز ليكون لها سيمياؤها الخاصة.

وكما كثر الخالف حول مفهوم السيمياء باعتباره علما كثر الخالف حول 

وقد تتبعت كثيرا من هذه التعريفات معنى العالمة، وأنواع العالمات، 

فها  ورأيت أن عني كل إشارة مدركة بإحدى حواس ت اباختصار بأنه أعر 

فهي تشمل  اإلنسان أو مدركة باستنتاجه العقلي لها مدلول معين في ذهنه،

أو ، طر عليها اإلنسان كدَللة لغة العيون مثال اإلشارات الطبيعية التي فُ 

عوة منه في د هللا تبارك وتعالى ااآليات المبثوثة في الكون والتي أشار إليه

عز  في قوله سبحانه إلعمال العقل في إدراك مدلوَلتها، وذلك مثلما نجده

 وجل:

ِري  تاَِلِف اللَّيأِل َوالنََّهاِر َوالأفُلأِك الَّتِي تَجأ ِض َواخأ َرأ إِنَّ فِي َخلأِق السََّماَواِت َواْلأ

ُ ِمَن ال ِر بَِما يَنأفَُع النَّاَس َوَما أَنأَزَل َّللاَّ َض فِي الأبَحأ َرأ يَا بِِه اْلأ سََّماِء ِمنأ َماٍء فَأَحأ

ِر بَيأَن  يَاحِ َوالسََّحاِب الأُمَسخَّ ِريِف الر ِ تَِها َوبَثَّ فِيَها ِمنأ ُكل ِ دَابٍَّة َوتَصأ بَعأدَ َموأ

ٍم يَعأِقلُوَن. ِض آَليَاٍت ِلقَوأ َرأ  السََّماِء َواْلأ
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ا الناس واتفقوا فيما كما تشمل اإلشارات والرموز والرسوم التي تواطأ عليه

 بينهم على مدلوَلتها.

 وقد ورد لفظ العالمات في القرآن الكريم في قوله سبحانه:

ِض  فِي )َوأَلأقَى َرأ تَدُونَ  لَعَلَُّكمأ  َوُسباًُل  َوأَنأَهاًرا بُِكمأ  تَِميدَ  أَنأ  َرَواِسيَ  اْلأ   تَهأ

مِ  َوَعاَلَماتٍ  تَدُوَن( )النحل  هُمأ  َوبِالنَّجأ  (16-15يَهأ

 قال الطبري:

 على عد د ِذكُره تعالى هللا إن: يقال أن بالصواب ذلك في اْلقوال وأولى

 بها يهتدون التي العالمات من لهم جعل بما عليهم ، إنعامه نعمه من عباده

 العالمات بعض بذلك يخصص ولم يسيرونها، التي وطرقهم مسالكهم في

 ، سبُلهم وفجاج ، طرقهم على الناس بها استدل   عالمة فكل   بعض، دون

 للناحية عالمة الموطوءة المسبولة والطرق(  َوَعالَماتٍ ) قوله في فداخل

 النجوم وكذلك السبيل، قصد إلى بهن يهتدى عالمات والجبال المقصودة،

 . بالليل

 إذ النهار، أدلة من العالمات تكون أن اآلية بتأويل أولى هو الذي أن غير

مِ ) بقوله الليل أدلة منها فصل قد هللا كان تَدُونَ  ُهمأ  َوبِالنَّجأ  6( يَهأ

وفيما قدمت كفاية لمن أراد معرفة علم السيمياء ، ومفهوم العالمة، 

عن سيمياء اللغة وسيمياء  حديثي اآلتي يهما أكثر فوسيتضح المراد ب

 اْلدب وسيمياء النحو إن شاء هللا.

                                                 

( هـ310محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب اآلملي، أبو جعفر  )المتوفى: الطبري  6

 هللا بن عبد المحسن التركيتحقيق: الدكتور عبد  جامع البيان عن تأويل آي القرآن تفسير الطبري.

بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات اإلسالمية بدار هجر الدكتور عبد السند حسن ،

 2001 -هـ  1422الطبعة: اْلولى، ، الناشر: دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن،يمامة

 .14/194ج م
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َل أبالغ إن قلت إن حياتنا قائمة على العالمات ومدلوَلتها وما تقتضيه من 

أفعال ، بل إن هللا تبارك وتعالى جعل الوجود المخلوق كله عالمة على 

 ووحدانيته: وجوده سبحانه

 كل شيء له آية *** تدل على أنه واحدوفي 

ذلك علم آدم ول، لعالمات  قادرا على إدراك مدلولالعقل اإلنساني  هللا وجعل

العقل اإلنساني مع العالمات، ولم يزل  اْلسماء كلها ، فكان ذلك بداية تعامل

البشر يتفاهمون ويتعاملون بالعالمات على اختالف أنواعها ومجاَلتها 

 سمعية كانت أم مرئية أم مدركة بأي حاسة من حواس اإلنسان اْلخرى.

وتعد اللغة جزءا من منظومة العالمات في حياة البشرية التي صارت 

 ياء.دراستها موضوع علم يسمى علم السيم

ويحتل علم السيمياء العامة مكانة بارزة في الدراسات اإلنسانية الحديثة بل 

يكاد يكون لكل علم من العلوم سيمياء خاصة به وبخاصة العلوم التي تعتمد 

اعتمادا كبيرا على الرموز والعالمات كالرياضيات وعلوم الحاسب ولغات 

 .البرمجة

بها في المناقشة والتحليل لما تتأثر ولكن تبقى سيمياء العلوم اإلنسانية أخص 

فيها العالمات باْلنماط واْلنساق السياقية، ولذلك شاعت سيمياء اللغة 

 .وسيمياء اْلدب واشتهرت أكثر من غيرها

 سيمياء اللغة وسيمياء اْلدب وسيمياء النحو:

تعد اللغة منظومة من العالمات التي يمكن أن تنشأ بينها ما َل يحصى من 

العالقات، فكل كلمة في اللغة عالمة على معنى أو معان متعددة، فهي من 

أخصب المجاَلت التي يمكن أن يستفيد منها علم السيمياء، وْلن اللغة لها 

ظام النحوي أنظمتها المعروفة، وهي النظام الصوتي والنظام الصرفي والن
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والنظام المعجمي الدَللي تكونت لدى الباحث في علم السيمياء أربعة 

مجاَلت لدراسة العالمات فيها، غير أن الذي حظي أكثر من غيره باهتمام 

الباحثين في السيمياء كان المجال اللغوي الدَللي وما ترتب عليه من 

وسيمياء اْلدب، مجاَلت أدبية على اختالف مذاهبها، فكانت سيمياء اللغة 

أما سيمياء النحو وسيمياء الصرف وسيمياء البالغة فلم تنل حظها من 

عن سيمياء اللغة وسيمياء اْلدب وسأحدد ما أريده ا نبذهنا سأقدم واَلهتمام، 

 من سيمياء النحو إن شاء هللا.

 سيمياء اللغة:

دى سوسير إلى  َل أذهب بعيدا إن قلت إن علم السيمياء الذي دعا فرديناند

بلغ حدا يمكن أن ينطبق عليه اسم العلم الذي له قوانينه وأنظمته، إنشائه قد 

فما تزال العلوم التي َل تنفك عن استخدام العالمات بحاجة إلى أن تدرس ما 

لديها من قواعد استخدامها للعالمات وفق منهج قائم على الموازنات مع 

نية التي تستعمل فيها العالمات أو اإلشارات دراسة جميع المجاَلت اإلنسا

باَلستعانة بعلم النفس اَلجتماعي لكي يتوصل إلى بناء علم عام للعالمات ، 

 يكون علم سيمياء اللغة جزءا رافدا لهذا العلم فاللغة كما يقول سوسير:

_ التي تعبر عن اْلفكار ويمكن system of signs)نظام من اإلشارات _ 

ظام بنظام الكتابة أو اْللفباء المستخدم عند فاقدي السمع تشبيه هذا الن

والنطق، أو الطقوس الرمزية، أو الصيغ المهذبة، أو العالمات العسكرية، 

 7أو غيرها من اْلنظمة، ولكنه أهمها جميعا( 

                                                 

عزيز، مراجعة مالك يوسف فردينان دي سوسير، علم اللغة العام، ترجمة يوئيل يوسف  7

 . 35هـ، دار آفاق عربية: بغداد، العراق.ص:1405م/ 1985 3المطلبي، ط

 Ferdinand de Saussure, course in generalو الترجمة اإلنكليزية عن الفرنسية: 

linguistics, edited by Charles Bally and Albert Sechehaye, translated by 

Wade Baskin . Philosophical library New York 1959 . page: 16  
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وهو العلم الذي يدرس حياة العالمات في  _(semiologyوعلم السيمياء )

لتصور على أن يكون جزءا من علم النفس ل قابل   _ المجتمع بحسب سوسير

اَلجتماعي ، الذي هو بدوره جزء من علم النفس العام ورأى سوسير أن 

هذا العلم ينبغي أن )يوضح مم تتكون العالمات، وما القواعد التي تتحكم 

فيها، ولما كان هذا العلم لم يظهر إلى الوجود إلى اآلن فال أحد يمكنه أن 

له حق الوجود، ومكانه محجوز مقدما ، وعلم يرى كيف سيكون، ولكن 

 theاللغة سيكون جزءا من العلم العام للسيمياء أو علم السيمياء العام )

general science of semiology )8 

ويرى سوسير أن تحديد مكان هذا العلم من مهمة علم النفس ، ومهمة علم 

الكبير من  اللغة هي معرفة ما تؤديه اللغة وفق نظام خاص ضمن الكم

 المعلومات السيميائية .

وَل يمكن معرفة طبيعة اللغة إَل إذا درست ضمن النظام العام الذي يشمل 

كل أنظمة العالمات في كل المجاَلت في المجتمع، ْلن العالمة مفهوم 

 9اجتماعي .

لذلك يخطئ من يظن أن نظرة سوسير للكلمات في اللغة َل تختلف عن 

الكالم في تراثنا حيث ذهب أحد الباحثين إلى أن نظرة الفالسفة وعلماء 

مفهوم العالمة اللسانية عند سوسير هو نفس المفهوم الذي نجده عند ابن 

، ْلن ابن سينا لم يشر مطلقا عند حديثه عن دَللة الكلمة إلى مسالة 10سينا

                                                 

 السابق والترجمة مني شخصيا. 8

 السابق. 9

، 1ينظر : الحساني، أحمد. العالمة في التراث اللساني العربي قراءة لسانية وسيميائية، ط 10

هـ مركز الملك عبد هللا لخدمة اللغة العربية: الرياض. المملكة العربية السعودية 1436م/ 2015

 .116ص 
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أن ينظر إليها ضمن منظومة تضم كل أنواع العالمات التي يستخدمها 

 المجتمع.

ر سوسير نجد لغويا أمريكيا يتوجه أيضا لدراسة اللغة على أنها وفي عص

مؤلفة من عالمات لسانية، وسمى العلم الذي زاوله سيميوطيقا، 

(semiotic ( غير أنه بنى اتجاهه على نظرية المقوَلت الكانتية )نسبة

 للفيلسوف كانت( 

نوية، فمقومات العالمة عنده جاءت من ثالثة مفهومات : اْلولي ة، والثا

والثالثية ، فاْلولية تكون العالمة فيها في طور التصور والثانوية تكون في 

طور الوجود والثالثية تكون في طور التعبير عما تؤديه من معنى، فالعالمة 

ض أو يعبر عن شيء ما لشخص ما . شيء ما يعو 
11 

اللغوية اتجاهات متعددة في العصر الحديث بحسب  واتخذت السيمياء

المدارس اللغوية فنجد السيمياء البنيوية لدى هييلمسليف ، والسيمياء 

التداولية لدى جاكبسون و أوستين، والسيمياء التوليدية عند تشومسكي ومن 

 12تبعه، وسيمياء النص عند أمثال فان ديك. 

 

 سيمياء اْلدب:

قد اْلدبي من سيمياء اللغة وما تفرعت إليه من أفاد اْلدباء وعلماء الن

اتجاهات فجعلوها منطلقا لدراسة النصوص اْلدبية من منظور سيميائي، 

فراح النقاد يعرضون اْلعمال اْلدبية من شعر وسرد ومسرح وفق المنهج 

السيميائي، وشمل ذلك البناء الفني واْلحداث والشخصيات، فالعمل اْلدبي 

                                                 

، الدار  2010/ 1431 1ينظر المرابط، عبد الواحد، السيمياء العامة وسيمياء اْلدب ط 11

 .83-79العربية بيروت، دار اْلمان: الرباط، منشورات اَلختالف : الجزائر. ص 

 . 52-40ينظر السابق :  12
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راسة العالمات التي يضمها ، وهي عالمات مأخوذة صار مجاَل خصيبا لد

إما من دَللة التراكيب اللغوية المستعملة في العمل اْلدبي، أو من وصف 

اْلحداث والشخصيات وما يدور بينها من حوار ، أو ما يربط بعضها 

 ببعض من العالقات اَلجتماعية.

ت كثيرة ، ومع أن سيمياء اْلدب قد قطعت شوطا كبيرا وصدرت فيها مؤلفا

أنه )قد أدى التسليم بحتى صارت أشهر من سيمياء اللغة ، مع ذلك َل يمكن 

استنساخ النموذج اللغوي وتكييفه مع معطيات النصوص اْلدبية إلى بلورة 

نماذج أدبية مختلفة ومتنوعة بحسب النظريات والتصورات، لذلك يمكن 

لعالمات تصور أدب سيميائي شامل يعد النص اْلدبي نسقا خاصا من ا

اللغوية يصدر عن الشيفرة اللغوية وفق اشتغاَلت نصية معينة من جهة، 

ويتوسط بين الكاتب والقارئ من جهة ثانية، ويرتبط بسياق لغوي ونصي، 

 13وبمرجع دَللي نفسي واجتماعي من جهة ثالثة ( 

ومن أشهر الذين كتبوا في سيمياء اْلدب الناقد اْلدبي بارت الذي دعا إلى 

التصور الذي َل يرى في النص اْلدبي إَل مدلوَل  واحدا نهائيا، وذلك نسف 

ْلن ما يميز النص هو التعدد الدَللي ، فقدم بارت مفهومين مترادفين هما 

 14 النص المتعدد، والنص القابل للنسخ.

واقترحت جوليا كريستيفا نظرية عامة للعالمات سمتها السيمياء التحليلية، 

دبي بالذات والتاريخ والمجتمع والواقع، دون اَللتجاء تربط مفهوم النص اْل

 15للتصورات الكالسيكية.

 

                                                 

 . 110السابق :  13

 184ينظر السابق:  14

 87-86ينظر السابق  :  15
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 سيمياء النحو:

رأينا أن سيمياء اللغة تنطلق من مبدأ أن الكلمات في اللغة عالمات لسانية 

صوتية، تدل على معان معينة، فتُدرس ضمن منظومة العالمات اَلجتماعية 

اْلدب تنطلق من مبدأ أن الكلمات او لتحديد معناها النفسي، وأن سيمياء 

التراكيب قد تكون عالمات لما وراء معانيها اللغوية، فهي عالمات على ما 

 يسمى معنى المعنى.

ومثل سيمياء اْلدب تكون سيمياء البالغة ، حيث يكون مستندها ما وراء 

 المعاني اللغوية. 

المات لمعان فالتشبيهات واَلستعارات والكنايات وجميع أنواع المجاز ع

) كثير الرماد إذا ما شتى(  عن أخيها مرادة للمتكلم، فقول الخنساء مثال

عالمة على أن الضيوف يغشونه كثيرا، فيذبح لهم ويطبخ ويقدم لهم الطعام، 

لذلك يكثر لديه الرماد الناتج عن حرق الحطب الكثير، وهذه العالمة تعني 

هذه العبارةِ العالمِة تثني  أن الرجل كريم مضياف، وتعني أيضا أن قائلة

 عليه وتمدحه.

ثم يمكن أن تدرس هذه العالمة ضمن غيرها من العالمات باعتبار الزمن 

والمجتمع، وذلك في عبارتها )إذا ما شتى( فتكتسب العالمة أبعادا أخرى، 

ْلننا إذا علمنا أن الرجل كان يعيش في مجتمع فقير، وأن هذا المجتمع كانت 

شتد في الشتاء، وكان يعز عليهم الحصول على الطعام، فإن حاجته للطعام ت

هذه العالمة تكتسب دَللة أخرى وهي العطف اإليثار ، والشعور 

بالمسؤولية التي هي مهمة سيد المجتمع، فهي إذن عالمة على أن الممدوح 

 كان سيدا في قومه.
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ها الكلمات أما النحو فلما كانت الغاية منه معرفة المعاني النحوية التي تؤدي

في التراكيب الفصيحة المفيدة، فإن سيمياءه تدرس العالمات اللفظية أو 

المعنوية أو العدمية التي تحدد المعنى النحوي لكل كلمة في التركيب، 

وعالقة هذا المعنى النحوي بغيره من المعاني مباشرة، أو عن طريق أدوات 

 رابطة.

النحو العالمات التي تمي ز  وأولى العالمات التي تعين على تحديد معاني

أنواع الكلمات الثالثة بعضها عن بعض، ْلن المعنى النحوي مترتب على 

كون الكلمة اسما أو فعال أو حرفا، فاْلفعال والحروف منشئة للمعاني 

النحوية، واْلسماء هي القابلة لهذه المعاني، وهي المحال التي تظهر فيها 

لى بيان العالمات التي تمي ز اَلسم من معاني النحو، لذلك دأب النحويون ع

 الفعل، وتمي ز الحرف عن كل واحد منهما.

وتأتي بعد ذلك العالمات الصوتية التي تشير إلى المعنى النحوي العام الذي 

ينتمي إليه اَلسم، فالمعاني النحوية العامة هي الفاعلية والمفعولية 

ات لفظية ومعنوية، واإلضافة، ولكل معنى من هذه المعاني العامة عالم

وهي عالمات متنوعة، فقد تكون حركات، وقد تكون حروفا، وقد تكون 

 حذفا للحركة أو حذفا لحرف اإلعراب.

وضمن المعنى النحوي العام توجد معان فرعية، لكل منها عالمات لفظية 

ومعنوية، وتوجد عالقات بين هذه المعاني العامة بما يتبع كل واحد منها من 

تقتضي أن تأتي الكلمات وفق نظام من التطابق أو اَلختالف  معان فرعية

من حيث التذكير والتأنيث، ومن حيث اإلفراد والتثنية والجمع، لذلك َل بد 

من معرفة العالمات التي تمي ز المذكر من المؤنث، والعالمات التي تميز 

 المفرد من المثنى ومن الجمع.
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في نفسه شيئا ، فيشير إليه إما  ومعلوم أن المتكلم قد يلجأ إلى أن يضمر

بألفاظ ظاهرة في كالمه، أو بأشياء مضمرة يدركها المخاطب بحسب الحال 

والسياق، فهذه اْللفاظ الظاهرة التي تشير إلى المضمر في نفس المتكلم هي 

 عالمات له ، ولكل شيء مضمر في النفس عالمة خاصة به.

إلى أشياء مشاهدة  وكذلك يستعمل المتكلم عالمات صوتية لإلشارة

للمخاطب ، أو معلومة له موجودة  في ذهنه، وهي عالمات متنوعة تبعا 

لجنس المشار وعدده، وأعني بها أسماء اإلشارة، لكني أسميها عالمات 

 . .اإلشارة

كذلك توجد عالمات صوتية ناقلة لمضمون التراكيب المفيدة وجعلها صفات 

في التركيب، وأعني بها اْلسماء للمضمرين في النفس، أو ْلسماء مذكورة 

يها عالمات الوصل.  الموصولة،  وأسم 

لذلك نجد النحويين في مقدمات كتبهم النحوية يذكرون عالمات التثنية 

والجمع الذي على حد التثنية، وعالمات التأنيث، وعالمات المضمرين التي 

أعني بها الضمائر، وعالمات المضمرين أو عالمة المضمر من 

 ت سيبويه ، وعالمات اإلشارة، وعالمات الوصل.اصطالحا

ومن هذه العالمات ما تبقى في دائرة العالمة َل تتجاوزها، ومنها ما تجمع 

بين مدلولين، فتكون عالمة للعدد وعالمة لمعنى نحوي يؤديه اَلسم في 

 الجملة في الوقت نفسه.

النحوي وبعض هذه العالمات يصبح نائبة عن اَلسم نفسه ، فيؤدي المعنى 

المخصص لالسم، فتتحول العالمة إلى اسم في دَللته على المعنى النحوي 

َل في دَللته اللغوية، وذلك مثل عالمات المضمرين الظاهرة والمستترة، 

 ومثل عالمات اإلشارة وعالمات الوصل.
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كان علم الرياضيات بفروعه المختلفة من أوضح العلوم تمثيال وإذا 

ع والطرح والضرب والتقسيم َلستعمال العالمات بدءا بعالمات الجم

المات التي تمثل أعقد المعادَلت الرياضية فإن علم النحو شبيه وانتهاء بالع

، وإذا كان مجال جدا بعلم الرياضيات وبخاصة نحو اللغة العربية

الرياضيات اْلعداد والمسافات واْلحجام واْلوزان والقوى والطاقات 

سيمياء أتي تو، ة والحركة والسكون، فإن مجال النحو هو التراكيب اللغوي

بتتبع تناول دراسة العالمات المستعملة في بناء النظام النحوي، ، تل النحو

كل العالمات اللفظية والمعنوية والعدمية التي لجأ إليها النحويون في بيان 

مرادهم بالمصطلحات النحوية وفي تعليالتهم ومناقشاتهم وتحليالتهم 

 لمختلف موضوعات علم النحو.

بمفهوم العالمة ومدى أثره في دراسة التركيب  قديما وقد عني النحويون

اية كتاب سيبويه نجد إشارات صريحة إلى العالمات ففي بد، اللغوي نحويا 

التي تميز أنواع الكلم من حيث دَللتها على الزمن وتجردها عنه، ومن 

حيث كونها وصفا أو مجردة من الدَللة على الوصف، وعالمات المثنى 

والمجموع على حده، وعالمات التأنيث، وعالمات اإلضمار التي اشتهرت 

عالمات التي تفرق بين المبني والمعرب من اْلسماء فيما بعد بالضمائر، وال

إلى غير ذلك من العالمات التي َل يكاد يخلو باب من أبواب النحو من 

 اإلشارة إليها.
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العالمات حاضر يتأمل كتاب سيبويه بعمق يجد أن مفهوم البحث عن والذي 

في ذهن سيبويه، ويكفي أنه ذكر لفظ العالمة في كتابه أكثر من مائة مرة، 

دليل على حضور هذه وما عناية سيبويه الجلية باْلشباه والنظائر إَل 

المفهوم عنده، وْلضرب مثاَل واحدا على هذا الحضور، وهو أنه اتخذ من 

ض التراكيب في العربية عبارة ) لدن غدوةً( بالتنوين عالمة على تفرد بع

 باستعمال معين، فقد شبه بهذه العبارة :

وما أحسن عبد هللا، جاءت حاجتَك بالنصب ، وعسى الغوير أبؤسا، ما 

 واذهب بذي تسلم وغيرها.أب لك، وعساك، وثالثمائة، وتاهلل، وَل 

ابن السراج فبنى تصنيف الكتاب على قسمة الكلمة َلسم سيبويه جاء وبعد 

وفعل وحرف، وهي قسمة مبنية على مفهوم سيميائي ، وكذلك فعل أبو علي 

ا السكاكي فصنف القسم النحوي من مفتاحه على مفهوم والزمخشري ، أم

عالمي من جانب آخر وهو عالمة قبول الكلمة لالنفعال وعدم قبولها ذلك، 

بعض الكلمات ترك أثر في كلمات آخرى ، أما ابن مالك وعالمة اقتضاء 

 اإلسناد منطلقا لترتيب موضوعاته النحوية. ةفقد اتخذ عالم

على أساس مفهوم العالمة،  يدرس وهذه الورقة معنية ببيان ما ينبغي أن 

 حتى العالماتواع العالمات اللفظية والمعنوية جميع أن لتشمل الدراسة

العدمية التي ذكرها النحويون لبيان أسس النظام النحوي وما اشتمل عليه 

هذا النظام من موضوعات ومباحث بحيث يسهم في توضيحها وتبيان 

 معالمها بعيدا عن اَلشتباه واللبس.

قضايا نحوية مهمة كقضية أنواع الكلم بناء على  ستدرسومن خالل ذلك 

عالمات كل نوع ، والخالف في وظيفة عالمات اإلعراب، وتردد العالمة 

إلى  َلحقة بالكلمة لغرض معين وكونها متحملةبين كونها مجرد عالمة 
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كونها صارت نائبة عن أو ل جانب ذلك دَللة إضافية لبيان المعنى النحوي،

  ظيفة نحوية على سبيل اَلستقالل.اَلسم فصارت تحمل و

والهدف منه وضع منهج سيميائي لدراسة الموضوعات النحوية لما يقدمه 

 تفصيل لمعاني النحو ومصطلحاته من خالل دقيق هذا المنهج من تحديد

، ولما تؤديه العالمات في بعض بعضها عن بعض تميزالعالمات التي 

 المات ذات دَلَلت.اْلحيان من وظائف نحوية إلى جانب كونها ع

كانت اللغة منظومة من العالمات في أنظمتها المعجمية والدَللية  ذاوإ

فإن علم النحو من أشد علوم اللغة صلة  والنحوية والصرفية والصوتية 

وارتباطا بالسيمياء، ْلنه يدرس عالمات الكلمة _ وهي نفسها سيمى على 

ضفي عليها معني نحويا مفهوم ومعنى معين_  ضمن التركيب المفيد الذي ي

 يستوجب عالمات إضافية زائدة.

فثم عالمات أقسام الكلم التي هي اَلسم والفعل والحرف، وكما أشرنا إليه  

وثم عالمات لالسم من حيث النوع والعدد، وثم عالمات للمعرب والمبني ، 

 وثم عالمات للمعاني النحوية التي تقتضي إحداث تغييرات لفظية في أواخر

المعربات، وثم عالمات لما يضمره المتكلم في نفسه تقوم مقام مدلوَلتها، 

وثم عالمات لألسماء المبهمة التي تتحدد بحضورها، أو بصلة تبينها وتزيل 

إبهامها، وثم عالمات للمعاني النحوية التي يقع فيها اَلشتباه واللبس، كما 

وي، وكذلك توجد توجد عالمات تمييز المعنى اَلصطالحي من المعنى اللغ

عالمات لتمييز اْلساليب اللغوية المختلفة كالنداء والتعجب والشرط 

واَلستفهام وغيرها . وكل هذه العالمات التي يتعامل معها دارس النحو إما 

 لفظية أو معنوية أو عدمية.



17 

 

مي أما على الصعيد المعرفي اْلوسع فإن المنهج على الصعيد التعليهذا 

السيميائي يفتح المجال لدراسة العالمات في النظام النحوي على ضوء علم 

للغات الجزرية، ثم ضمن اللغة المقارن، فتدرس هذه العالمات ضمن نحو ا

نحو اللغات العالمية للوصل إلى صياغة أصول نحوية مشتركة بين جميع 

اللغات اإلنسانية، فعالمة اإلسناد لتي تميز اْلسماء مثال عالمة عالمية، 

معنى اإلسناد أساس كل و، فاْلسماء في كل اللغات تميزها هذه العالمة

 التراكيب المفيدة في جميع اللغات.

يفتح المنهج السيميائي المجال لدراسات العالمات في ضوء علم وكذلك 

النحوية النفس اَلجتماعي إلدراك العالقة بين بين هذه العالمات بمدلوَلتها 

 وبين العقل اإلنساني والنفس اإلنسانية.

يفتح المجال لالستفادة من علم وظائف اْلعضاء إلدراك العالقة بين كذلك 

 دماغ اإلنسان وهذه العالمات الصوتية.

وبحسب اطالعي على الدراسات النحوية القديمة والحديثة لم أجد من تناول 

من التقصي والشمول والترتيب  نريده  ماالنحو على العالمات في علم 

والتبويب والمناقشة والتحليل ، فجل ما كتبه النحويون َل يتجاوز دراسة 

 عالمات اإلعراب .

َل توجد دراسات تناولت العالمة في النحو من وجهة نظر سيميائية ، كما َل 

توجد دراسات تناولت جميع أنواع العالمات في النظام النحوي ولكن توجد 

عدة دراسات عن العالمة اإلعرابية كدراسة محمد حماسة عبد اللطيف 

توجد دراسات عدة تناولت السيمياء بشكل عام مثل ودراسة بلقاسم دفة كما 

 دراسة عبد الواحد المرابط التي هي بعنوان السيمياء العامة وسيمياء اْلدب

1  
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ـية ضمن بحث تعات اآلودراسة الموضينبغي  هدف البحثولتحقيق 

 متكامل:

 أنواع العالمات في النظام النحوي -

 العالمات اللفظية -

 العالمات المعنوية -

 العالمات العدمية -

 : العالمات المميزة ْلقسام الكلمة: -

 عالمات اَلسم -

 عالمات الفعل -

 عالمات الحرف -

 يزة لنوع الكلمة من حيث الجنس والعدد:العالمات المم -

 عالمات التأنيث -

 عالمات التثنية -

 عالمات الجمع -

 تمييز أقسام الكلمة بين اللفظ والمعنى -

 : عالمات اإلضمار: -

 عالمات إضمار المتكلم -

 عالمات إضمار المخاطب -

 عالمات إضمار الغائب -

 اإلضمار بين الدَللة المجردة وتحمل المعنى النحوي تردد عالمة -

 عالمات المبهمات:  -

 عالمات المبهمات المبينة بالحضور واإلشارة. -
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 عالمات المبهمات المبينة بالجمل الخبرية -

 تردد عالمة اإلبهام بين الدَللة المجردة وتحمل المعنى النحوي -

 عالمات تمييز المعاني النحوية )عالمات اإلعراب( -

 عالمات الرفع -

 عالمات النصب -

 عالمات الجر -

 عالمات البناء -

 الشبه اللفظي بالحرف أو اسم الصوت -

 الشبه المعنوي  -

 عالمات اْلساليب : -

النداء والندبة واَلستغاثة والتعجب واَلستثناء واَلستفهام والشرط   -

 والقسم والنفي واإلنكار .

 

ل أبواب النحو اَلستخالص العالمات التي كلتخصص دراسة عميقة ثم 

تميز كل معنى من معاني النحو، فتدرس مثال عالمات المبتدأ وعالمات 

وعالمات المفعول به  المات الفاعل وعالمات نائب الفاعلوالخبر وع

 .وهكذا

 

 د هلل رب العالمين.وآخر دعوانا أن الحم


