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 ( صباحاً  01031-8.31)  وقت المحاضرة                                              ( مذاهب نقدية حديثة ) :الموضوع

 (4قاعة رقم )القاعة :  اسم                                                                                      

 السيميائية:  تاسعةالالمحاضرة 

،أتوجيييئمأم ل جمئأو أالسيميم يمائأو ألمييإلأارةيئو أو ألمييإلأالأوييئمأو ألمييإلأا  لي أالسيميمئيم أو أالسيميئيم أو أالسييمي     

(أالم نئنمي أ،أمسييلأالأييئلإلأأSemion(أييي أ أأSemiology تأومبيئمأتييي عألأميإلأ اميي أبي يييممم أةيئيأم أىيييئأ أ أ

(أمسلأالأئلإلأأSemioticsإلأ(أو أ أ6161-6581(أ أأF.De Saussureالمغ يأالس مسويأفو منئن أ يأس سموأ أ

 الي ييييييملأا  عأةيييييئ ألنيييييي أإلأ(أ.أ6161-6515،أ أCh.S.Perice الفممسييييي رأا يومريييييدأةيييييئوعأسييييييئن و أبميييييو أ

(أفمفضيييموأأSemioticsا  و بمييم أ لنييي أسييميمئيمدأي وسييي أبييئوم أتاييي موا،أل ييمئل أس سيييموأ،أ ويييئأالي ييييملأال ييئندأ أ

ميئلمئأ ال المئمأاليتم  أا يومرم أ،أتا موا،ألمأئلإلأا يومردأبمو أ.أالنئيا  أبئرنجممزم أ،أريئأمةمعأفدأو و بئأ أالةوقم أ ا 

فإذاأيمبمأالسميمئيم أب  فيئألميئ،أ،أفإ ألممكأ ق أوسيإلأفدأ ج  أىذاأالأمإلأل  أي أالأميئءأ الفوسف أ النائ أ.أأأأأأأأ

ذاأوو تيئأينيجئ،أنا مئ،أ استواتمجم أيي و أفدأقواء أ(،أ ا أCh. Morisو أتةموأيلىأفو منئن أ يأس سموأ،أ ةئوعأي وم أ 

 .Rالخيئبييئمأارب الميي أقييواء أسييميمئيم أ،أو أقييواء أاليينسأب  يييفوأييئوسييييي أ اليي ،أرييئ ألممييكأو أتذرييييوأو ال أبيييئوم 

Barthesأ،أ جييئكأالرييييئ أأ)j.Laca أ ج لميييئأرومستمفييييئأ،J.Kristevaذاأيمبتييييئأفيييدأالفمسيييف أ،أفييئييييكأرئسيييم ووأأ(أ،أ ا 

Cassirerفييدأويزمييي أا ةيييرئع.أوييييئأيذاأوو مأو أتبمييًألنييييئأيفي ييييئ،،أفإنيييكأ اجيي ىئأسيييميمئيمئمأ أف يييي أسيييميم ل جمئأأأ

س سيموأ،أبخمفمئتييئأالمسيئنم أ،أ سيميم يمائأبميو أبيوجأمئتييئأالينيامي أ الومئضيم أ ال ئىواتمي أ،أ  يي أسيميمئءأالت ا ييييييييعأ



(،أ  ييييي أسميمييييئءأال الليييي أريييييئألنيييي أبيييئومأBuyssens(،أ ب مسييين أ أMouninيييييئ أ أ(،أ ي نيييأPrietoليييييييي رأبومتييي أ أ

 .U(أ،أ ارميئلييدأويبوتيي أيمريي أ أ Y. Lotman الريئ أ،أ ىنيئكأسميمييئءأال ائفيي أريييئأبةيييوأبيييئأالو سيدأميي ويأل تييييئ أ 

Ecoأئ،أ اللم أ.(أ،أ لموىإلأيي ألّ  اأال  اىوأال ائفم أي ض لئمأت ا مم أ ونسئقأ

لا أبةوأ يأس سموأبي ل أالسميم ل جمئأ مّ  أي ض ليئأبرعألوي أ ال ،أ جأعأالمغ أجزءا،أي أىذهأالأويي أال الي أ،أيذأ

ل ألمإلأالمغ أجزءا،أيي ألميإلأالسيميم ل جمئأالأيئإلأ.أماي عأ أغأالمغي أن يئإلأيةيئويأمأبيوألي أا فريئوأ..أ بيذلكأميري أيائونتيوأ

 لفبئيدألم إلأ البرإلأ بئلن ئإلأارةئويأالناةد..أي أالأمإلأالذيأم و أمميئ أارةيئو أفيدأيجتييعأبئلن ئإلأالرتئبدأ بئلن ئإلأا

ييييي أاليجتيأيييييئمأميرييييي أو أمريييي  أجيييييزءا،أيييييي ألميييييإلأاليييينف أاالجتييييييئلدأ،أ بييييييذاأسييييي رأو ليييي أىيييييذاأالأميييييإلأسيييييميم ل جمئأ أ

Semiologieأ(أغأ.أأ

ويييئمأتأبيوأليي أا فرييئوأي ميييئأي يعأون ييي أوخييورأتةييبييئأ،أيذ أ،أفئلمغي أ،أ فييعأتأومييرأس سيموأ،أن ييئإلأييي أالأأأأأأأأ

أريبج م أال إلأ،أ ارةئوامأالأسروم أ لموىئ،أ لر أالمغ أىدأوىإلأىذهأا ن ي أالأويئتم أ.أ

ي أالسميم ل جمئأتنيمعأي أ إلأي أغأن ئإلأج م ألم قئيعأغأمأ ُّأالمسئ أنسعأ الييعأيأبيو ألي أوفريئوأ،ألترتسيلأيي أأأأأأأأ

ويزم أ اخعأاليجتيأئمأاليختمف .أ ليئأرئنمأىذهأال قئيعأتةتيعأ اخمييئألميىألي  أو ينئرأيي أالي اليعأ،أفيإ أأ إلأ  مف 

ال اليعأالمسئنم ألمسمأس رأفو أي أىذاأالأمإلأالأئإلأ.أفئلي اليعأالمسيئنم أالأتةيرعأيالأفوليئأيي أليي إلأالي اليعأ،أفييدألميإلأ

أخئسأبن  أيم  أي أال اليعأ.
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ضيئف أ  أالت ايييىأ(أيلييىأ الالمأأيلييىأيفييي إلأالتبئيميي أارةييئو أ،أ ييئأنييتلألنييوأييي أجأييعأارةييئو أميو أتتميي عأييي أ الليي  ا 

(أ،أفايي أقييّ إلأس سيييموأأParole(أ الرييوإلأ أأLanguage،أ يفييي إلأال نئيمييئمأ لمييىأووسيييئأالتفوميييعأبييم أالمغيي أ أالتخمييعأ

وسيئ أو أالأوقيئمأالتورمبمي أبيم أال مي امأالمغ مي أأ(ألميىAbsence(أ الغمئلأ أPresenceت  وهأل أالمض وأ أ

تةيرعألوقييئمأمضي وم أ،أ الأوقييئمأاالسيتب الم أىييدألوقيئمألمئبميي أتايي إلألميىأيبيي وأالتيوابيأ،ألمييىأ فيعأقيي رأالييذارو أ

ميي  أ(أ،أاليذيأوههأمتأOppositionsرييئأوضيئرأيفيي إلأالتأئوضيئمأ أالييرني أ،أالتيدأت ميوأا فريئوأ تسيت لدأا لفيئ أ.أ

يييي أخيييوعأالتفوميييعأبيييم أالاييي انم أال اخممييي ألمغييي أ اليأيمييييئمأالخئوجمييي أ،أالتيييدأتيييوتبيأبئلن يييئإلأالمغييي يأرئ نسيييئعأال ائفميييي أ

أ التئومخم أ االجتيئلم 

تيييييئأميييورألييي  أيييي أال اوسيييم أو أتيييئوم،أالسيييميم ل جمئأ،أب  يييفوألمييييئ،أمبييي وأييييعأبميييو أاليييذيأ و أالويييي زأ  الالأأأأأأأ

 تايييي إلأسيييمي يمائأبمييييو ألميييىأالينيييييعأ ال ئىواتمييي أ الومئضييييمئمأ.أفيييئلينيعأ،أبيأنييييئهأالأيييئإلأ،ألمييييإلأالايييي انم أ لوقئتييييئأ.

 ل جمييييئأاليييي اليعأو أالضيييو وم أالي  ييييم أيلييييىأال يييي عأ،أمةييييرعأبمييييو أفولييييئ،أييييي ألمييييإلأالتةييييرمعأالأييييئإلألميييي اليعأ،أويأفمزم

أالسمي يمائأ.

ذاأرئنمأال ئأأأأأأأ ىواتم أىدأال واس أالتدأت رأخئ مئمأال  اىوأفدأيا التيئأال وًأل أال ج  أ،أب  فوأرمفم أ ا 

ًأ،أ تيتإلأبتي يوأال لمعأ.أ فأعأال لمعأ   ج  ا،أ ضو و أ،أفإ أسمي يمائأبمو أتتيس ألمىأتمممعأيا المأال ج  أال و



قئ وألمىأو أم ضلأنفسوأبنفسوأ،أب سئي أأالويتنئىدأ الويم   أى أ،أ م هأ،أالذيأمضي أتيسم أنسعأسميم ل جد

نيئأى أفدأفأعأالت ا عأذاتوأ فأعأالروإلأ فأعأاالنتئج أ سئيموأالخئ  أ.أي أاليأنىأالأم ج أخئوجأالمغ أ،أ ا 

 أبأي أ من وأيلىأسميم يمائأبمو أب  فيئأسميم يمائأالتي معأ الت ا عأ ال الل أفدأه أ ام أ.أ ىدأتتسإلأبيبأئ أ و ي أ

تئمأ(أ ي وفمييئمأ  مي امأ مر تورمبدأ،أ بأ أ اللدأ،أ بأي أتي ا لدأ.أفئلمغي ألميىأسيبمعأالي يئعأتتري  أيي أف نمييئمأ أ (ي م

 وفم أ(أ  م امأيأجيم أ،أ تةرعأىذهأال م امأالبأ أالتورمبيدألمي اليعأ.أوييئأالبأي أال يئندأفمييتإلأبئليأيئندأفيدألوقتييئأ

با ال أالتي معأ،أويألوق أال اليعأبئلن وأيلىأيى التيئأ.أ اليأئندأالتدأتم عألمميئأأبسمئقيئأ.أ ويئأالبأ أال ئلًأفمأند

نييئأفيدأبأي ىئأال ئليًأ،أويأالفريوأاليذيأ الأتي نئأبيئأالمغ أفيدأبأي ىئأا  عأ التورمبيدأ(،أ الأببأي ىئأال يئندأ الي اللدأ(أ،أ ا 

أ.ى أي ض  أالت ا لم 

 وثمـة اتجاهات أخرى في داخـــــل السيميائيـة مثــل :        

وعات تواصلية وأنساقاً داللية. الظواهر الثقافية موض بمقتضاها يعدأيوري لوتمان مي ميئأأسيميولوجيا الثقافــــة .0

بددين الل دددة  اعتبارهددا عمليددات تواصدددلية   وربدد وقددد عنددح أصددحاب هدددذا االتجدداظ بدراسددة الظدددواهر الثقافيددة ب

 .ومرجع ثقافي أن العالقة تتألف من دال ومدلول لوجية   مؤكدالجتماعية واآليديووالمستويات الثقافية وا

حيد  ال يدرون فدي الددليل كيدر كوند  أداة    وبويسدن   وجورج موندان يمثلها كل من بريتو وسيمياء التواصل  .6

والعالقددة لدددى أصددحاب هددذا االتجدداظ تتكددون مددن وحدددة ثالثيددة المبنددح : الدددال ة أو أداة قصددد تواصددلي .تواصددلي

فالتواصددل موددرو  بالقصددية و رادة المددتكلم فددي التددأثير علدح ال يددر . ولسدديمياء التواصددل  والمددلول والقصددد.)

 محوران : 
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لتواصل بين البور بالفعل الكالمي   أو كير لساني كما في محور التواصل : وهو  ما تواصل لساني كما في عملية ا –أ 

 الملصقات الدعائية و وارات موري . 

 محور العالمة : ويتلخص في أن الدال والمدلول يوكالن عالمة   وتصنف العالمة هنا في أربعة أصناف :  -ب

ا حاضدرة مدركدة كما فدي العرافدة والكهاندة وأعدرام اضمدرام والبصدمات   وتتميد  بأنهداالول : اإلوارة الصنف 

 دون أن تحتاج لورح أو تعريف . 

وهددو عنددد بريتدو يسدداوي العالمددة التددي هددي بمثابدة  وددارة اصدد ناعية  ال يددؤدي المهمددة  المؤوددر الثدداني : الصدنف 

 المنو ة ب   ال حي  يوجد المتلقي لها . 

 عالمة تدل علح ويء تجمع   لح ويء آخر عالقة المماثلة.  ةالثال  : اضيقونلصنف ا

ة العالمددة (   والرمدد  دال علددح وددحء لددي  لدد  وجدد  أيقددوني  ويسددمي  مددوري  ) عالمدد الرمدد  الرابددع : لصددنف ا

  والعدل   وكل الوعارات والصفات. كالخوف  والفرح  

 


