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... ملخص البحث ...

املنظور  عرب  السيمياء  ملصطلح  علميًا  تأصياًل  يقّدم  أن  البحث  هذا  حياول 
الذاهبة  كاملقولة  املصطلح  أجنبية جذر هذا  إىل  الذاهبة  اآلراء  الفيلولوجي، حماكاًم 
إىل عربانيته أو غري ذلك، لكننا من خالل البحث يف املتون املعجمية العربية القديمة، 
واملتون املجاورة يف علم العربية وجدنا أن هذا املصطلح جاٍر عىل نسق مصطلحات 
عربية من جهة الصياغة كـ )الكيمياء( و )اهليمياء(، فضاًل عن حضوره يف ما يقاربه 

من مفاهيم معرفية والسيام مفهوم علم الداللة الغريب.

لذا أثبت هذا البحث أن )السيمياء( مصطلح عريب من حيث الصياغة، أما من 
حيث املضمون فهو ذو داللة مفاهيمية غري بعيدة عن مراد املحدثني.
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...Abstract...

The present research paper endeavours to trace the term 
semiotics in the light of philology and integrates the opinions that 
buttress the foreign root of the term and describe it as Christian 
and so forth. But after delving into the old Arabic dictionaries and 
the adjacent texts of the Arabics, we do find that such a term is 
very common as many Arabic concepts in terms of structure; for 
instance, Alkami, Alheimia, in time, it is found in the Western science 
of semantics, so the study proves that Al-Seimia is an Arabic concept 
in terms of structure, yet in terms of content it has a knowledge 
reference that is not far from the desire of the innovators.

Most of the Arabic sources, authenticated linguistic dictionaries, 
explicatory references, old poetic tests and Quranic Iyats certify that 
semantics is a genuine Arabic utterance and never being driven , it 
comes from one linguistic root; Wasma from the stem Wasam, then 
place inversion occurs to be Suma, then the letter waw turns to be 
ya equal to the diacritic before it and gets merged, so it becomes 
Sweima, that is why the linguistic sources and books of explication 
and Hadeeth reach consensus about. Yet the reference we do find in 
the utterance is almost much the same; sign.
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... مدخل ...

التفسري  ومراجع  املوّثقة  اللغوّية  واملعجامت  العربّية  املصادر  أغلب  تؤكد 
عريّب  لفظ  )سيمياء(  أّن  القرآنّية،  اآليات  عن  فضال  القديمة  الشعرّية  والنصوص 
لغوّي  جذر  من  مشتّق  فهو  متعددة  لفظّية  صور  من  له  يرد  وما  موّلد،  غري  أصيل 
واحد هو )وسمى(، من اجلذر )وسم(، وقد وقع قلب مكايّن فصار )سومى(، ثم 
انقلبت الواو ياًء لتعادل حركة ما قبلها وجتانسها، فصارت )سيام(، وهذا ما تكاد 
جتمع عليه املراجع اللغوّية وكتب التفسري واحلديث، والداللة التي نجدها يف اللفظ 

عىل اختالف صوره واحدة غالبا، وهي العالمة.

ولعّل مقاربة فيلولوجّية يف كتب الرتاث العريّب من شأهنا أن تؤّكد للباحث أّن 
الذي  الفعل )سام(  العالمة، وهي مشتقة من  تعني  )سيمياء( أو)سيامء( أو)سيام( 
هو يف األصل )سوم( مقلوب )َوَسَم(، واألرجح أّن وزن )سيام( الرصيّف يأيت عىل 
)ِعْفىل(، وصورة نطقها )ِفْعىل(، فـ )ِسَمٌة(، يف أصلها )ِوْسَمٌة(. والعرب يوردوهنا 
املّد فيقولون  بالقرص )ِسيَمى(، وباملد )سيام(، مسهلة من اهلمزة، وقد ينربوهنا مع 

)سيامء( و)سيمياء(. 

َم الرجل إذا َجَعَل عليه سمة أو وضع عىل نفسه عالمة متّيزه من سواه،  وَسوَّ
والقلب احلاصل يف حروف الكلمة إّنام هو للتخفيف، وقلب عني الكلمة وارد يف 
اللغة العربّية إن مل يكن هو األكثر شيوعا، فاألصل يف قام )َقَوَم( ويف ساد )َسَوَد( 
ويف سّيد )َسْيِوْد(، وال نجد فعال جمّردا من )َسَوَم( إال ما جاء مضّعفا كام يف قوهلم: 
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مة أو السيمة، وقيل: اخليل املسّومة هي التي  َم فرَسُه، أي: جعل عليها السِّ زيٌد َسوَّ
عليها )السيام( و)السومُة(، وهي العالمُة، وجتمع عىل )ِسَيم( وهي العالمات التي 
جُتعل عىل أصواف الغنم)1(. و)سيام( يف اأَلصل )ِوْسمى( فحّولت الواو من موضع 
الفاء فوضعت يف موضع العني، كام قالوا ما َأْطَيَبُه وَأْيطَبه، فصار )ِسْومى( وجعلت 

الواو ياء لسكوهنا وانكسار ما قبلها)2(. 

وقد ورد هذا املعنى يف القرآن الكريم يف عّدة مواضع؛ ستة منها بصيغة )سيام(، 
افًا﴾)3(،  َ إِلحْ النَّاَس  َأُلوَن  َيسحْ اَل  بِِسيَمُهمحْ  ِرُفُهم  ﴿َتعحْ وتعاىل:  سبحانه  قوله  يف  وهي 
﴾)4(، وكذلك يف قوله عّز  ِرُفوَن ُكالاًّ بِِسيَمُهمحْ َيعحْ َراِف ِرَجاٌل  عحْ َ ﴿َوَعَل الحْ ويف قوله: 
قوله  ويف   ،)5(﴾ بِِسيَمُهمحْ محْ  ِرُفوَنُ َيعحْ ِرَجااًل  َراِف  عحْ َ الحْ َحاُب  َأصحْ ﴿َوَناَدى  قائل:  من 
تبارك اسمه:  ﴾)6(، ويف قوله  بِِسيَمُهمحْ َتُهمحْ  َفَلَعَرفحْ َناَكُهمحْ  َلَريحْ َنَشاُء  ﴿َوَلوحْ  جّل شأنه: 
َرُف  ﴿ُيعحْ سبحانه:  قوله  يف  وأخريا   ،)7(﴾ ُجوِد  السُّ َأَثِر  ِمنحْ  ُوُجوِهِهمحْ  يِف  ﴿ِسيَمُهمحْ 

داِم﴾)8(. َخُذ بِالنَّواِص َواَلقحْ ِرُموَن بِِسيمُهمحْ َفُيؤحْ ُجحْ املحْ

وأصله  اليشء،  هبا  يعرف  التي  العالمة  هي  السيام  »أّن  التفسري:  يف  وجاء 
االرتفاع، ألّنه عالمة رفعت للظهور، ومنه الّسوم يف البيع، وهو الزيادة يف مقدار 
الثمن لالرتفاع فيه عن احلدود، ومنه سوم اخلسف للرفع فيه بتحميل ما يشّق، ومنه 
سوم املاشية إرساهلا يف املرعى«)9(. وورد أيضا »أن )سيام( عىل زنة )فعىل( من سام 
إبله، أي يسومها إذا أرسلها يف املرعى معّلمة، وقيل إّن وزنه )عفىل(، من )وسمت( 
قالوا اضمحّل وامضحّل،  الناس وأصله وجه، وكام  له جاه يف  قالوا:  فقلبت، كام 
وربام  كربياء«)10(.  زنة  عىل  وسيمياء  واملّد  بالقرص  وسيامء  سيام  لغات،  ثالث  وفيه 
القرشيني  الكريم، ومثل  القرآن  املّد والتسهيل كام جاء يف  كانت )قريش( متيل إىل 
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)ثقيف(  هؤالء  ومن  والنرب  املّد  إىل  يميل  منهم  قليال  قسام  أن  بيد  العرب،  أغلب 
وبعض )أسد()11(. 

 ﴾ ِرُموَن بِِسيمُهمحْ ُجحْ َرُف املحْ وجاء يف التفسري أيضا أّن سيامهم الواردة يف اآلية: ﴿ُيعحْ
تعني بعالماهتم، وقيل بأمارات اخلزي)12(. ووردت بصيغة )مسّومة( يف موضعني 
امِلنَِي  ِمَن الظَّ َوَما ِهَي  َربَِّك  َمًة ِعنَد  َسوَّ ﴿مُّ من القرآن الكريم، وذلك يف قوله تعاىل: 
ِفنَي﴾)14(، واملسّومة من السيامء،  ِ ُمسحْ َد َربَِّك لِلحْ َمًة ِعنحْ بَِبِعيٍد﴾)13(، ويف قوله: ﴿ُمَسوَّ
وهي العالمة، ومنه الّسائمة وهي املرسلة من اإلبل، ختتلط يف املرعى فيجعل عليها 
السيامء لتمييزها، واملسّومة من كّل يشء ما جعل عليها عالمة تدّل عليها، واحلجارة 

املسّومة عليها سيامء ال تشاكل حجارة األرض)15(. 

وإذا كان استخدام السيمياء واردا بصيغ حمدودة يف القرآن الكريم، فإّننا نجد 
الشعر العريّب حافال بالّصيغ املختلفة هلا، ومن ذلك قول الشاعر)16(: 

يافعـا باحلسـِن  اهلُل  رمـاه  ُغــاَلٌم 
َريـا ُعّلـَِقْت فوَق نحـرِه ويف َكأنَّ الثُّ

البصـر عىل  ـُقُّ  َتش ال  سـيمياٌء  َلُه 
القمر جيِده الشعَرى ويف وجهه 

ومثله قول الشاعر)17(:

ــْم، ــرصُه ــب ُت إذا  ِســيــام،  ـــان ســأْلوهلـــم  ــنــت ريــبـــــة مــن ك بــّي

وكذلك قول الشاعر)18(:

ــــداد ـــة ش ـــك ـــالئ ـــه م ـــل ـــم ــاوحت ــن مـــالئـــكـــة اإللــــــه مــســّومــي

ومنه قول الشاعر)19(:  
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بظهره ــاط  أح حتى  ينتبه  يسومفلم  كاجلراد  ورسب  حساب 

تأيت  العريّب  النثرّي  األثر  أو  احلديث  يف  مانصادفه  يف  أو  األبيات  هذه  ويف 
اشتقاقات )سوم( ومقلوباهتا للداللة عىل معنى واحد هو العالمة، أو ما يمكن أن 
بيد  العربّية،  اللغة  املفردة يف  أصالة هذه  لنا  يؤّكد  ما  اللغة، وهذا  معناها يف  يؤدي 
أننا ال نعدم أن نجد من يبحث هلا عن أصل يف لغات أخرى رّبام تكون سابقة عىل 

العربّية)20(.

ليست  األخرى  اشتقاقاهتا  أو  )سيمياء(  مفردة  كون  إىل  يذهب  من  ولعّل 
عربّية، إنام يلتمس حّجته منطلقا من متون بعض املعجامت اللغوّية واالصطالحّية 
تعني  التي  )سيم(  من  مكّونة  وأهّنا  األصل،  عربانّية  )سيمياء(  أّن  إىل  تذهب  التي 
)اسم( العربّية، و )يه( التي تعني لفظ اجلاللة أو )اهلل()21(، وكذلك نجد من يرى 
أّن أصل سيمياء مشرتك بني العربّية والسرييانّية بتوّسط لغة ثالثة هي اليونانّية، وهي 
)السيمياء( هبذا املعنى مشتّقة من اللفظ اليونايّن نقال عن اللفظ السرييايّن، وتدّل عىل 
العالمات، أو حروف اهلجاء )...(، وتؤدى الكلمة باّطراد يف املعاجم السرييانّية ـ 

العربّية بالكلمة العربّية عالمة)22(.

أو  تقرتب  ألفاظ  يف  داللّية  مقرتبات  املجال  هذا  يف  الباحثني  بعض  ويلتمس 
تبتعد عن مفردة سيمياء أو مشتقاهتا، هبدف اخللوص إىل جذور لفظّية تؤدي املعنى 
التي  األكدّية،  اللغة  يف  نجده  ما  ذلك  ومن  املفردة،  هذه  يف  الكامن  االصطالحّي 
باللغات  املعنّية  املعجامت  أّن  بيد  بالتأكيد،  حّية  تعد  مل  لغة  وهي  بالسامّية،  تلتقي 
عوامل  بحكم  اللغوّية  املجتمعات  عليها  تبقي  التي  واملفردات  والبائدة،  القديمة 
أنثروبولوجّية معّينة، ربام تسعف البحث الفيلولوجّي يف إجياد مقرتبات مفيدة، إذ 
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نجد أّن لفظة )شمتو( األكدّية، تيش بيشء من التشابه مع اشتقاقات مفردة سيمياء، 
بالشني  املهملة  السني  صوت  السامّية  اللغات  تلك  استبدال  مراعاة  مع  والسّيام 
املعجمة، كام أّن )شمتو( تعني السمة، والشيمة، وهذه املفردة متّثل املقابل اللفظّي 
اخلصائص  تعّرف  بقصد  )مي(  لفظة  مع  تستخدم  التي  السومرّية،  )نم(  ملفردة 
الفاعلة الكامنة يف األشياء بحسب اعتقاد السومريني، وهذه اللفظة السومرّية، ما 
تزال مستعملة يف اللغة العربّية، و)نم( العربّية تعني اجلوهر واجلبّلة والطبع، وعندما 
تستعمل بصيغة الفعل تؤّدي معنى الكشف واإلبانة، وهي بذلك ترادف الكلامت 
بني  واللفظّي  الداليّل  االقرتاب  مدى  يتجىّل  وهنا  و)سمة(،  و)شيمة(،  )سمت(، 
املفردات السومرّية واألكدّية، وما نلمسه يف املفردات املتداولة يف اللغة العربّية حتى 
و  االكدّية،  )شمتو(  بني  الكبري  »التشابه  بيرس  نتلّمس  أن  هنا  اآلن)23(.ويمكننا 
)شم يه( العربّية، و )سيمياء( العربّية، بل إننا إذا أخذنا بنظر االعتبار وجود هجاء 
الثاين سيكون )شم  لـ )يه( العربّية هو )ياه(، وهو )اسم اهلل( باهلجاء العربّي  آخر 
ياه(، أدركنا مدى التشابه بني املفردتني. وملا كانت هذه الكلامت الثالث، فضال عن 
التي  اللغات  إىل  أي  نعلم،  كام  واحدة  فصيلة  إىل  تنتمي  الرابعة  السرييانّية  الكلمة 
افرتاض  لنا  السامّية(، يصبح سائغًا  )اللغات  الفيلولوجيون عىل تسميتها  اصطلح 
أصل سامّي للفظة )سيمياء(، وال يبعد أن تكون لفظة )semeion( اليونانية مقرتضة 

من األكدّية، أو من أّية لغة سامّية أخرى«)24(. 

ومن ثّم فالسيمياء بمعناها االصطالحي عند العرب خترج من دائرة اللغة التي 
منه،  قسم  هو  أو  السحر  أنواع  من  نوع  نطاق  يف  وتدخل  تقّدم،  ما  يف  منها  اقرتبنا 
يعرف بعلم السيمياء وهو ما يطلق عىل غري احلقيقّي من السحر، وحاصله إحداث 
مثاالت خيالّية ال وجود هلا يف احلّس، وقد يطلق عىل إجياد تلك املثاالت عىل صورها 



املفهوم اللغوّي واالصطالحّي للسيمياء عربّيا

252

احلسّية، ويتأتى ذلك من تركيب بعض اخلواّص أو متزيج األدهان أو املائعات مع 
استخدام بعض العبارات والكلامت اخلاّصة التي يمكن أن تتسّبب بتأثريات معّينة 

وتستوجب خمّيالت خاّصة، ولكن ال حقيقة هلذا النوع من السحر.)25( 

إحالة  أّن  تأكيد  مع  السحر  صناعة  توابع  من  السيمياء  أّن  يرى  من  ومنهم 
النفسّية  بالقّوة  تكون  إّنام  السيمياء،  بفعل  أخرى  إىل  صورة  من  النوعّية  األجسام 
التي يستثريها هذا الفّن، وليس بالصناعة العملّية، وهذا ما جيعل السيمياء من قبيل 

السحر)26(.

وعىل الرغم من حرص اصطالح السيمياء يف هذا اجلانب الباطنّي من »العلوم 
الطبيعّية  األمور  يف  التأثري  هي  عملّية  لغاية  معها  أرباهبا  يتعاطى  التي  اهلريمسّية 
بوسائل غري طبيعّية لغايات عملّية«)27(، يالحظ وجود تباين واختالف بني املؤّلفني 
الرشعّي  احلكم  بسبب  وذلك  مصّنفاهتم،  يف  العلم  هذا  تناولوا  الذين  واملؤّرخني 
احلكم،  هذا  عىل  جتمع  املظان  تلك  تكاد  حيث  وحّرمه،  السيمياء  علم  طال  الذي 
خمتلفة يف الوقت نفسه يف وضع علم السيمياء موضعه من سائر العلوم املعروفة عند 
العرب، فمنهم من يرى أّن السيمياء علم مستقّل برأسه من العلوم الطبعّية، وهي 
الشعبة الثالثة من العلوم وتتضمن الطب والبيطرة والفراسة وتعبري الرؤيا وأحكام 
النجوم والسحر والطلسامت والسيمياء والكيمياء وأخريا الفالحة، مع مالحظة أّن 
ما ال يلزمه مزاج من األجسام املرّكبة فهو علم السيمياء، أو يلزمه مزاج فهو علم 

الكيمياء، وهذا هو الفرق بني العلمني)28(.

ومنهم من يرى أن السيمياء نوع من أنواع العلوم الباحثة عن غرائب التأثري، 
أحدها،  والسيمياء  جدا،  عسري  وضبطها  تقسيمها  يف  الكيّلّ  والقول  كثرية،  وهي 
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وهو العلم الباحث عن متزيج القوى اإلرادّية مع القوى اخلاّصة املادّية للحصول 
عىل غرائب الترّصف يف األمور الطبيعّية. ومنها أيضا الليمياء وهو العلم الباحث 
املوكلة  كاألرواح  العالية  القوّية  باألرواح  باتصاهلا  اإلرادّية  التأثريات  كيفّية  عن 
بالكواكب واحلوادث وذلك بتسخريها أو بتسخري اجلّن مثال، وهو فّن التسخريات. 
العنارص  مع  العلوّي  العامل  قوى  تركيب  عن  الباحث  العلم  وهو  اهليمياء  ومنها 
وهو  الريمياء  ومنها  الطّلسامت.  فّن  وهو  التأثري  عجائب  عىل  للحصول  السفلّية 
العلم الباحث عن استخدام القوى املادّية للحصول عىل آثارها بحيث يظهر للحّس 
فّن  الفنون األربعة مع  الشعبذة، وهذه  فّن  بنحو من األنحاء وهو  آثار خارقة  أهّنا 
إىل  بعضها  العنارص  صور  تبديل  كيفّية  عن  الباحث  الكيمياء  وهو  يتلوها  خامس 

بعض كانت تسمى عندهم العلوم اخلمسة اخلفّية.)29( 

إن بعضا من العرب نظر إىل السيمياء بوصفها التسمية املحدثة لعلم معروف 
لدهيم، هو علم أرسار احلروف، »نقل وضعه من الطلسامت إليه يف اصطالح أهل 
الترّصف )...(، فاستعمل استعامل العاّم يف اخلاّص. وَحدث هذا العلم يف املّلة بعد 
َصدٍر منها، وعند ظهور الغالة )...( وجنوحهم إىل كشف حجاب احلّس، وظهور 
اخلوارق عىل أيدهيم والترصفات يف عامل العنارص، وتدوين الكتب واالصطالحات، 
ومزاعمهم يف تنّزل الوجود عن الواحد وترتيبه. وزعموا أّن الكامل األسامئّي مظاهره 
أرواح األفالك والكواكب، وأن طبائع احلروف وأرسارها سارية يف األسامء، فهي 
سارية يف األكوان عىل هذا النظام )...( فحدث لذلك علم أرسار احلروف، وهو 
بالعدد مسائله )...(،  السيمياء ال يوقف عىل موضوعه وال حتاط  من تفاريع علم 
وحاصله عندهم وثمرته ترّصف النفوس الرّبانية يف عامل الطبيعة باألسامء احلسنى 

والكلامت اإلهلّية الناشئة عن احلروف املحيطة باألرسار السارية يف األكوان«)30(.
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الوسطى حتى اآلن ال  القرون  التي عرفتها  العربّية  السيمياء  فإن  وباملتحّصل 
تتصل من حيث هي اصطالح، بالسيمياء التي هندت الدراسات احلديثة إىل اعتامدها 
 ،)Semiology( السيميولوجيا  أو   )Semeiotic( السيميوطيقا  ملصطلحي  مقابال 
العالمات ونظرّيتها.  بحياة  يعنى  الذي  العلم  للداللة عىل  اللذين جرى استعامهلام 
وما ورد من مفردات؛ السيمياء والكيمياء واخليمياء وسواها، فال يعدو أن يكون 
تنويعا اصطالحيا ضمن حقل معريّف معنّي أسهمت املراحل التأرخيّية املتعاقبة عىل 
إجياده ونحته، وما لبثت أن ختّلت عن كثري من معطياته بحكم التحوالت الثقافّية 
والفكرّية التي تبسط نفوذها، وهذا ما نرّجحه يف سريورة احلقل املعريّف الذي أنتج 
هذه املصطلحات، ولعّلها اندثرت لصالح مصطلح واحد أو اندغمت فيه، ثم أخذ 
بعدا معرفّيا وعلمّيا خمتلفا، وقد يكون هذا املصطلح هو )الكيمياء( بمعناه احلديث، 
هو  كام  وتفاعالهتا،  املواد  مكّونات  يف  ويبحث  العنارص،  متزيج  عىل  يقوم  الذي 

معروف اآلن. 

لقد تبنّي لنا، يف ما تقّدم، أّن اللغة العربّية وسعت يف رحاهبا )السيمياء( بوصفها 
مفردة أصيلة تعني العالمة، وتداولتها بمختلف صياغاهتا واشتقاقاهتا اللفظّية عرب 
الشعرّية  ومتوهنا  املقّدسة  نصوصها  ويف  احلضارّية،   - الثقافّية  التأرخيّية  مدّونتها 
والنثرّية. واستوعبت املدّونة التأرخيّية العربّية )السيمياء( داّلة عىل علم أو فّن بعينه 
من العلوم أو الفنون الباطنّية اخلاّصة املظنون هبا عىل العامة، ألسباب تتعلق باملوقف 

الرشعّي كام أملحنا.

ولكّن السؤال الذي يبقى قائام بشأن ما نروم االشتباك معه يف هذه الدراسة، هو 
هل أسهم العرب يف رسم مالمح هذا العلم الذي ابتدعته النظرّية النقدّية الغربّية 
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املعرفّية  أسسه  تقّص  إىل  وهندت  العالمات،  بدراسة  يعنى  جديدا  علام  بوصفه 
مرورا  اإلغريقّية  وحضارته  اليونايّن  العرص  من  ابتداء  تراثها  يف  التأرخيّية  وأصوله 
بالعصور الوسطى الالتينّية وليس انتهاء ببواكري عرص النهضة والتحّوالت الفلسفّية 
والفكرّية التي شهدهتا النظرّيات الثقافّية الغربّية حّتى عرصنا الراهن؟. حتاول هذه 
الورقة أن جتيب عىل هذا السؤال اجلوهرّي الذي يتقّص اإلسهامة العربّية يف هذا 
العلم، من دون أن تكون اإلجابة متّحال، أو قرسا، بوازع من ميل ثقايّف، أو انتصار 

ذايّت لرتاث قومّي. 

إّن مادة بحثنا إذن، يف هذا املوضع، هي الرتاث)31(، وهذا يستدعي حفرا   
يف املوروث الفكرّي العريّب والسّيام يف متون علوم القرآن الكريم التي تضّم علوم 
األصول والكالم والفقه واملنطق والتفسري والبالغة فضال عن علوم اللغة من نحو 
لتقّص األبعاد  الكريم، بحّد ذاته، متن مهّم  القرآن  فإّن  ورصف وخّط، وبالتأكيد 
املوجب  الفكرّي  التأّمل  من  واسعة  لفسحة  مّهدت  التي  السيميائّية  أو  العالمّية 

لوضع منظومة علمّية يمكن أن تكون اإلسهامة العربّية يف نظرّية العالمات.

السيمياء، ومنها  العالمة غري  تعني  وألفاظا كثرية  العرب مفردات  لقد عرف 
و)القرينة(  و)اإلشارة(  و)الشارة(  و)الرمز(  و)األمارة(  و)السمة(  )اآلية( 
و)العرض( و)البّينة( و)اهليئة( و)الرشط( و)الرسم( و)املنسم( و)املعلم( و)العلم( 
و)الطّر(  و)الشاهد(  و)الربهان(  و)األثر(  و)الالئحة(  و)الداّلة(  و)الدليل( 
و)الِشَية( وسواها)32(، ولو نظرنا يف ما تقّدمه كتب التفسري يف بعض ما يرد يف القرآن 
الناحية  العلامء العرب هبذه  الكريم من هذه املفردات، لوجدناه مؤّشا عىل اهتامم 
تعاىل: وعالمات  قوله  ففي  للكلمة،  الدقيق  باملعنى  أن تكون عالمّية  التي يصدق 



املفهوم اللغوّي واالصطالحّي للسيمياء عربّيا

256

أو  املعنى من خّط  يعلم هبا  العالمة هنا »صورة  أّن  وبالنجم هم هيتدون)33(، نجد 
لفظ أو إشارة أو هيئة وقد تكون وضعّية وقد تكون برهانّية)34(. وهذا هو التالزم 
فالعالمة  )الدال واملدلول(،  ثنائّيته  فرديناند دوسوسور يف  الذي حّدده  السيميائّي 
سواء أكانت لفظّية أم غري لفظّية، متّثل صورة أو )دااّل( ملا هو معلوم لدينا ذهنّيا، 
خالل  من  إال  لغوّية  ماّدة  والتوجد  األصل،  يف  العالمة  عرب  عليه  )املدلول(  وهو 

ترابط الدال واملدلول. 

من  الكريم  القرآن  يف  يرد  ما  كّلّ  عىل  اآلنف  العالمّي  التصّور  وينسحب 
مفردات تدّل عىل العالمة أو السمة أو الدليل أو األثر أو األمارة، ومجيع ذلك متعّلق 
العلم بيشء  به  العلم  يلزم من  العرب »كون اليشء بحالة  التي تعني عند  بالداللة 
آخر، واليشء األّول هو الدال، والثاين هو املدلول، وكيفّية داللة اللفظ عىل املعنى 
باصطالح علامء األصول حمصورة يف عبارة النّص، وإشارة النّص، وداللة النّص، 
واقتضاء النّص. ووجه ضبطه أّن احلكم املستفاد من النظم إّما أن يكون ثابتًا بالنظم 
نفسه، أو ال، والّول: إن كان النظم مسوقًا له، فهو العبارة، وإاّل فاإلشارة، والثاين: 
إن كان احلكم مفهومًا من اللفظ لغة فهو الداللة، أو شعًا فهو االقتضاء، فداللة 

النّص عبارة عام ثبت بمعنى النّص لغة ال اجتهادًا«)35(.

واملراد هنا باللغة التواضع والشيوع، أي يمكن أن يتبّينه كّل من يعرف ذلك 
اللسان بمجرد سامع اللفظ من غري تأّمل وتدّبر.)36( وهذا ما يؤّكد، إىل حّد بعيد، 
أّية  شأن  ذلك  يف  شأهنا  داّلة،  عالمة  بوصفها  اللفظّية  املفردة  إىل  نظروا  العرب  أّن 
واقعة أو عرض أو موضوع، وهذا ما دعا الرشيف اجلرجايّن يف النّص السابق إىل 
عّد اليشء دااّل عىل يشء ثان هو املدلول، واليشء الداّل هو العالمة برصف النظر 
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عن ماهّيتها، سواء يف ذلك أكانت لفظّية أم غري لفظّية، وما حيملنا عىل هذا الفهم 
لنّص الرشيف اجلرجايّن ختصيصه تعريفا مستقاّل للداللة اللفظّية - الوضعّية، فهي 
يِّل فهم منه معناه، للعلم بوضعه، وهي  خُتُ عنده »كون اللفظ بحيث متى أطلق أو 
)الداللة اللفظّية الوضعّية( املنقسمة إىل املطابقة، والتضّمن، وااللتزام. ألّن اللفظ 
الداّل بالوضع يدّل عىل متام ما وضع له باملطابقة، وعىل جزئه بالتضّمن، وعىل ما 
باملطابقة،  الناطق  احليوان  يدّل عىل متام  فإّنه  بااللتزام، كاإلنسان،  الذهن  يلزمه يف 
وعىل جزئه بالتضّمن، وعىل قابل العلم بااللتزام«)37(. وليس بعيدا عن هذا الفهم 
والدليل  تتعّلمها،  بأمارة  اليشء  إبانة  عىل  »يدّل  أصال  الداّل  أو  الداللة  تكون  أن 

األمارة يف اليشء)38(.

ولو نظرنا يف ما أنتجه علم الداللة الغريّب )Semantics( من وعي هبذا اإلجراء 
التحلييّل لقضّية الداللة، الكتشفنا أّنه يتجاوز الشحنة املعنوّية الكامنة يف املفردة أو 
الكلامت  جمموعة  هي  التي  اجلملة  عنها  تفصح  التي  املعنوّية  املنظومة  إىل  الكلمة، 
حمكومة  أهّنا  إال  مهّمة،  املفردة  الكلمة  داللة  تكن  ومهام  حمّدد،  معنى  عىل  الداّلة 
يف  أساسّيا  سيكون  »الذي  أّن  أي  التعبري،  مستوى  عىل  الداللة  لدراسة  بموافقتها 
مجلة  معنى  لتكّون  الكلامت  معاين  وفقها  )عىل(  ترتتب  التي  الطريقة  هو  الداللة، 
ما«)39(. ناهيك عن الوجهة التداولّية التي ختتلف مع املبدأ التقليدّي الذي يقوم عىل 
اكتناز املفردة اللغوّية لشحنتها املعنوّية، ويتعّداها إىل دور املتلّقي يف تأويلها، ومنحها 

قيمتها املعنوّية)40(.

عنايتهم  من  انطالقا  األلفاظ  بداللة  معنّيني  العرب  يكون  تقّدم  ما  ضوء  ويف 
يف  عندهم،  العام  التوّجه  يقتضيه  ثقايّف  مورد  من  ذلك  يشّكله  وما  اللغة  بعلوم 
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تستمّد  الذي  املعريّف  املركز  بوصفه  الكريم  القرآن  عن  النامجة  العلوم  أبعاد  تقّص 
منه املعارف األخرى، »ومعنى داللة اللفظ أن يكون إذا ارتسم يف اخليال مسموع 
فكّلام  املفهوم.  هلذا  املسموع  هذا  أّن  النفس  فتعرف  معنى،  النفس  يف  ارتسم  اسم 
أورده احلّس عىل الّنفس التفتت إىل معناه«)41(، ومن هذا النزوع اللغوّي عند العرب 
وما  اهلجرّي  الثالث  القرن  يف  تشّكل  الذي  الفكرّي  عطائهم  قرون  خمتلف  وعىل 
بعد  السابع، ورّبام  القرن  املغول يف  أيدي  بغداد عىل  قرون حتى سقوط  أعقبه من 
ذلك أيضا، استمّر التكريس الفكرّي اللغوّي نفسه، آخذا شكال أفقّيا - نسقّيا، عىل 
الرغم من سعة التالقح التي أفادت منها الثقافة العربّية، حيث أخذت من الثقافات 
اليونانّية والفارسّية واهلندّية، وتعّرفت علومها وفنوهنا وشؤوهنا  األخرى، بام فيها 
الثقافّية املختلفة، ومن بني ما عرفته يف هذه املّدة الزمنّية الطويلة؛ الفلسفة واملنطق 
وأنواع األدب القصّص واحلكمّي وسوى ذلك من أمور الطب والفلك واهلندسة 
والعامرة والرياضيات... إلخ، وهو ما يتجىّل من حجم اآلثار التي نقلت إىل العربّية، 

والرتمجات التي قّدمت فيها الرشوح واحلوايش واملطّوالت.

التي  اللغة  فلك  يف  يدور  بأن  العريّب  الفكر  ُحكم  كله  ذلك  من  الرغم  وعىل 
أخذت لدى العرب بعدا ثقافّيا خاّصا الرتباطها اجلوهرّي باملقدس، وهذا التقديس 
ـ الذي متّثل يف املوقع الذي حيتّله القرآن الكريم واملكانة التي حازها لدهيم، بوصفه 
الدستور ومصدر الترشيع واملعجز، والسّيام يف متنه البيايّن اللغوّي، وهو كام أشنا 
مؤسسة  بمجملها  شّكلت  التي  العربّية  العلوم  إجياد  إىل  والداعي  األّول  الباعث 

علوم القرآن يف الثقافة العربّية - اإلسالمّية.

العربّية نفسها عىل الرغم من تداوهلا  اللغة  التقديس انسحب عىل  هذا  أقول: 



م. د. أمحد عيل حممد

259 العدد السابع .. ذي القعدة 1434# /أيلول 2013م

من حيث هي لغة تواصل يف زمن أسبق من تداول القرآن الكريم، وقد يكون هذا 
التقديس هو السبب الرئيس يف ثبات اللغة العربّية واستمرارها عىل وفق ما تشّكلت 

به، عىل مدى أكثر من ألف ومخسمئة عام. 

وبالعودة إىل داللة األلفاظ فإّن العرب بسبب ما أشنا إليه، يرون أّن »استفادة 
املعاين عىل اإلطالق من تراكيب الكالم عىل اإلطالق يتوقف عىل معرفة الدالالت 
تراكيب  من  خاّصة  أخرى  استفادات  هناك  إّن  ثّم   )...( ومرّكبة  مفردة  الوضعّية 
كانت  الداللة  مباحث  من  ولكوهنا  الفن،  هذا  قواعد  من  كّلها  فكانت  الكالم، 
لغوّية«)42(، فاللغة عندهم هي املجال الذي تدور فيه العملّية الداللّية برّمتها، سواء 
ما كان من اللغة ملفوظا أم مكتوبا، »فلألمور وجود يف األعيان، ووجود يف النفس 
يكّون آثارا يف النفس. وملّا كانت الطبيعة اإلنسانّية حمتاجة إىل املحاورة الضطرارها 
)...( فاملت  إىل ذلك  به  يتوّصل  إىل اخرتاع يشء  انبعثت  املشاركة واملجاورة،  إىل 
احلروف  تقطيع  بآالت  اخلالق  عند  من  ووّفقت  الصوت،  استعامل  إىل  الطبيعة 
إعالم  إىل  ثان  اضطرار  ثّم وقع  أثر.  من  النفس  ما يف  لُيدّل هبا عىل  معا،  وتركيبها 
 )...( ما علم  بتدوين  املستقبلني إعالما  أو من  الزمان،  املوجودين يف  الغائبني من 

فاحتيج إىل رضب آخر من اإلعالم غري النطق، فاخرتعت أشكال الكتابة«)43(. 

وبعد فالداللة عند العرب هي املبحث العالمّي الذي يقابل املباحث السيميائية 
احلديثة، ويكاد يتطابق معها من حيث اإلجراء، مع احرتازنا يف كون مفهوم الداللة 
ما  وهذا  وكتابة،  لفظا  اللغوّي  باجلانب  االصطالح  حيث  من  خيتّص  العرب  عند 
)Semantics(، أو علم الداللة الغريّب إىل حّد كبري، وخيرجه  يقّربه من السيامنطيقا 
 ،)Semiology( السيميولوجيا  أو   )Semeiotic( السيميوطيقا   = السيميائية  من 
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عىل الرغم من تنّبه العرب األكيد والدقيق عىل الفرق الكامن يف مفرديت )عالمة( 
فيها  ناظر  كّل  يمّكن  ما  اليشء  عىل  الداللة  »إّن  اللغوّي،  املستوى  عىل  )داللة(  و 
أن يستدّل هبا عليه كالعامل ملا كان داللة عىل اخلالق كان دااّل عليه لكّل مستدل به، 
وعالمة اليشء ما يعرف به املعّلم له، ومن شاركه يف معرفته دون كّل واحد، كاحلجر 
جتعله عالمة لدفني تدفنه، فيكون داللة لك دون غريك، وال يمكن غريك أن يستدّل 
به عليه إاّل إذا وافقته عىل ذلك،)و( كالتصفيق جتعله عالمة ملجيء زيد، فال يكون 
ذلك داللة إاّل ملن يوافقك عليه، ثم جيوز أن تزيل عالمة اليشء بينك وبني صاحبك، 
فتخرج من أن تكون عالمة له، وال جيوز أن خترج الداللة عىل اليشء من أن تكون 

داللة عليه، فالعالمة تكون بالوضع والداللة باالقتضاء«)44(.

بل إّن اللغويني من العرب أفسحوا يف املعنى للداللة مسقطني خصيصة القصد 
أثبتها أهل االصطالح من مناطقتهم، فالداللة إذن ما  التي  عنها، وهي اخلصيصة 
يمكن أن يستدّل به، سواء أقصد فاعله أم مل يقصد، والشاهد عىل ذلك أفعال البهائم 
التي تدّل عىل حدثها، عىل الرغم من انعدام القصد، كام أّن األفعال املحّكمة داللة 
عىل علم فاعلها، وإن مل يقصد فاعلها أن تكون داللة عىل ذلك، وال حجّية يف انعدام 
القصد حني يكون أثر اللّص، مثال، دليال عليه، وليس ذلك بمنكر يف اللغة، ومن 

بابه قوهلم: »قد دّل احلارب عىل نفسه بركوبه الرمل«)45(.

...................................
ينظر: لسان العرب، ابن منظور األنصارّي، حتقيق: عبد اهلل عيل الكبي، وحممد أمحد حسب ( 1

ص  ج12،  سوم،  مادة  صدور،  تاريخ  دون  القاهرة،  املعارف،  دار  الشاذيل،  وهاشم  اهلل، 
ص311 - 312.

ينظر: لسان العرب، ابن منظور األنصارّي، مصدر سابق، مادة سوم، ج 12، ص ص311 ( 2
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.312 -
البقرة، من اآلية 273.( 3
األعراف، من اآلية 46.( 4
األعراف، من اآلية 48.( 5
حمّمد، من اآلية 30.( 6
الفتح، من اآلية 29.( 7
الرمحن، من اآلية 41.( 8
جممع البيان يف تفسري القرآن، أبو عيل الفضل بن احلسن الطربيّس، حتقيق: هاشم الرسويّل ( 9

املحاليّت، دار إحياء الرتاث العريّب، بريوت، لبنان، مج 5، ج 26، ص127.
املصدر السابق نفسه، مج 2، ج8، ص422.( 10
ينظر: جامع البيان يف تأويل القرآن، أبو جعفر حممد بن جرير اآلميل الطربي، حتقيق: أمحد ( 11

حممد شاكر وحممود حممد شاكر، جممع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف، ط1، 2000، 
ج5، ص594.

ينظر: جممع البيان يف تفسري القرآن، مصدر سابق، مج 5، ج26، ص127.( 12
هود، اآلية 83.( 13
الذاريات، اآلية 34.( 14
ينظر: جممع البيان يف تفسري القرآن، مصدر سابق، مج 3، ج12، ص ص 185-183.( 15
الفزاري، ( 16 كلدة  بن  عميلة  مديح  يف  أبيات  ضمن  الفزاري  عنقاء  بن  ألسيد  البيتان  ينسب 

ويروى صدر البيت األول )غالم رماه اهلل باخلري كله(، يف قول من عاب عىل املرّبد الرواية 
األوىل، وذلك أن احلسن يولد مع الشخص وال يمكن أن يعطاه الحقا كاملال. وقد ذكرمها 

ابن منظور يف لسان العرب، مصدر سابق، مادة سوم، ج12، ص312.
البيت من قصيدة للنابغة اجلعدي، ينظر: ديوان اجلعدي، مجع وحتقيق: عبد العزيز رباح، ( 17

املكتب االسالمي للنرش، مكة املكّرمة، 1384# - 1964م، ص ص 85 - 96.
البيت لعبد اهلل بن رواحة، الديوان، مجع وحتقيق، وليد إبراهيم قّصاب، دار الضياء، عاّمن، ( 18

ط2، 1988، ص216.
مادة ( 19 سابق،  مصدر  العرب،  لسان  يف  منظور  ابن  أورده  اهلذيّل،  جؤية  بن  لساعدة  البيت 

حسب، وينظر أيضا: ديوان اهلذليني، القسم األول، بعناية أمحد الزين، دار الكتب املرصّية، 
القاهرة، ط2، 1995، ص229.
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ينظر: مفهوم العالمة عند اجلاحظ، مجال عبد اللطيف العميدي، رسالة ماجستري، مقدمة إىل ( 20
قسم اللغة العربّية يف كلّية الرتبية، جامعة بغداد، بإشاف األستاذ الدكتور نارص حاّلوي، 

مرقونة بالكومبيوتر، 1998، ص6.
ينظر: موسوعة مصطلحات مفتاح السعادة ومصباح السيادة يف موضوعات العلوم، طاش ( 21

كربي زاده، حتقيق: د.عيل دحروج بإشاف: د. رفيق العجم، مكتبة لبنان ناشون، بريوت، 
فيلولوجي،  مدخل  السيمياء،  للمزيد،  ينظر:  كام  ص489،  سيمياء،  مادة   ،1998 ط1، 
فصوله،  بعض  عىل  الباحث  اطلع  خمطوط،  كتاب  ضمن  إسكندر  يوسف  للدكتور  بحث 
أقدم إشارة إىل كون مفردة سيمياء ذات أصل عرباين هو ما ورد يف احدى  أّن  فيه  ويذكر 
رسائل البيضاوي صاحب التفسري، بحسب ما أثبته حممود اآللويس يف تفسريه: روح املعاين 
يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت،ج 16، ص 227. 

إبراهيم زكي خورشيد، ط1، ( 22 دائرة املعارف االسالمّية، حترير: د. ب. مكدونالد، ترمجة: 
1935، ج20، ص 13، وينظر أيضا، مفهوم العالمة عند اجلاحظ، مصدر سابق، حيث 
بقوله  اليونانّية  اللغة  توسيط  املعارف  دائرة  حمرر  عىل  اللطيف  عبد  مجال  الباحث  يعرتض 
أّن  علاًم  والعربّية،  السرييانّية  بني  اليونانّية  توّسط  )مكدونالد(  يقرتح  ملاذا  ندري  »ولسنا 
ومسّوغًا  متوّقعًا  أمرًا  املفردات  يف  التشابه  يصبح  لذا  واحدة،  فصيلة  من  لغتان  األخريتني 
لغوّية  تنتمي هذه األخرية إىل فصيلة  لغة وسيطة، خاصة حني  إىل تكّلف وجود  ال حيتاج 
لغات عديدة يف بعض  أن تشرتك  أرّجح  أنني  بيد  بالتأكيد،  اعرتاض وجيه  أخرى«، وهو 
وكذلك  والعربّية  والعربّية  والسرييانّية  اليونانّية  يف  نجدها  التي  السيمياء  ومنها  املفردات، 
نجد هلا مشاهبات لفظّية يف اللغات البائدة ومنها األكدّية عىل مايبدو، وعليه فليس من داع 

اللتامس لغات وسيطة يف تداول هذه املفردة يف مجيع هذه اللغات.
ينظر: البنية الذهنّية احلضارّية يف الرشق املتوسطّي اآلسيوّي القديم، يوسف احلوراين، دار ( 23

النهار للنرش، بريوت، ط1، 1978، ص ص 120-119.
مفهوم العالمة عند اجلاحظ، مصدر سابق، ص19.( 24
ينظر: موسوعة مصطلحات مفتاح السعادة ومصباح السيادة يف موضوعات العلوم، مصدر ( 25

سابق، ص 489، وينظر أيضا: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، مصطفى بن عبد 
اهلل الشهري بحاجي خليفة، اعتنى بنرشه: حمّمد شف الدين بالتقايا و رفعت بيلكة الكلييس، 

ط4، 1941، بريوت، ج2، ص1020. 
ينظر: أبجد العلوم، صّديق بن حسن تاقنوجي، نرشة دار اإليامن، بريوت، 2000، ج2، ( 26

ص321.
السيمياء، مصطلحا وتأرخيا وموضوعا واجتاهات، د. يوسف إسكندر، جملة كلّية اآلداب، ( 27
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جامعة بغداد، ع86، 2008، ص ص98-74.
ينظر: أبجد العلوم، مصدر سابق، ج2، ص ص14 - 15.( 28
يف ( 29 املدّرسني  مجاعة  منشورات  الطباطبائّي،  حسني  حممد  القرآن،  تفسري  يف  امليزان  ينظر: 

احلوزة العلمية، ط1، قم املقدسة، 1412، ج1، ص 244.
املقدمة، ابن خلدون عبد الرمحن بن حممد احلرضمي، بعناية: خليل شحادة وسهيل زكار، ( 30

دار الفكر، بريوت، 2001، ص664. 
العالمّية ( 31 السيميائّية  املباحث  يف  املشرتكة  باملصطلحات  الدراسة  من  املوضع  هذا  خيتّص 

والداللّية والتأويلّية، ومنها ما استعمله العرب يف متوهنم النقدّية واللغوّية.
ينظر: نجعة الرائد، إبراهيم اليازجي، مكتبة لبنان للنرش والتوزيع، بريوت، ط3، 1985، ( 32

فصل يف العالمات والدالئل، ص436. 
النحل، اآلية 16. ( 33
جممع البيان يف تفسري القرآن، مصدر سابق، مج3، ج14، ص353. ( 34
كتاب التعريفات، الرشيف عيل بن حممد اجلرجاين، حتقيق: إبراهيم األبياري، دار الكتاب ( 35

العريب، بريوت، ط1، 1985، ص139.
املصدر السابق نفسه.( 36
كتاب التعريفات، مصدر سابق، ص140.( 37
معجم مقاييس اللغة، أمحد بن فارس، دار الفكر، بريوت، ط3، 1979، مادة )دّل(، ج2، ( 38

ص259.
علم الداللة، كلود جرمان و ريمون لوبلون، ت: د. نور اهلدى لوشن، منشورات جامعة ( 39

قاريونس، بنغازي، ليبيا، ط1، 1997، ص30.
مقّدمة ابن خلدون، مصدر سابق، ص419.( 40
كتاب العبارة، من كتاب الشفاء، ابن سينا، مصدر سابق، ص6.( 41
الفروق اللغوّية، أبو هالل العسكري، حتقيق: حممد إبراهيم سليم، دار العلم والثقافة للنرش ( 42

والتوزيع، القاهرة، طبعة جديدة، 1998، ص ص70 - 71.
ينظر: املصدر السابق نفسه، ص68، واحلارب هو الذي يسلب غريه، واملراد أنه يميض من ( 43

دون أن يعتني بإخفاء أثره عىل الرمل، مما جيعل اقتفاء أثره والظفر به ممكنا.
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