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كل  في  أساسيا  مفهوما  (العالمة)  متثل   
نفسها،  األهمية  هذه  وبسبب  أنها،  غير  للغة،  علم 
كبرى.  صعوبة  تعريفها  يصعب  التي  املفاهيم  من 
غير  العالمات  أخذ  محاولة  بسبب  الصعوبة  هذه  وتزداد 
اللفظية في احلسبان، إضافة إلى الكيانات اللسانية، في 

نظريات العالمة املعاصرة.
إن تعاريف العالمة التقليدية لتبدو، لعني الناظر املتوسم، 
إما حشوا وإما عجزا عن استيعاب املفهوم في خصوصيته 
الذاتية.ويفترض أن العالمات جميعها، حتيل إحالة ضرورية 
على عالقة بني واقعني مترابطني، غير أن بتحديد الداللة 
التمييز  يستطاع  العالقة، لن  خالل  بسيطا، من  حتديدا 
بعدُ بني مستويني هما، مع ذلك، مختلفان اختالفا شديدا: 
من جهة، فإن العالمة «األصل» مرتبطة ارتباطا ضروريا 
بالعالمة «الفرع». ومن جهة أخرى، فإن «األصل» يعني 

«األصل»، ال «الفرع».
نظريات  إحدى  في  «أوغسطني»،  القديس  اقترح  لقد 
العالمة األولى أن: «عالمة ما هي شيء يجعل شيئا آخر 
يتبادر منه إلى الذهن، إضافة إلى ذلك النوع الذي تدمجه 
منه، (أو ]القيام]  جعل]شيء] يتبادر  أن  احلواس.». بيد 
وواسعة  جدا،  ضعيفة  مقولة  يعتبر  بـ»استحضار»)، 
جدا، حيث يفترض فيها، من ناحية، أن املعنى يوجد خارج 
العالمة، (حتى ميكن استدعاؤه إليها). ومن ناحية أخرى، 
أن استحضار شيء شيئا آخر أمر يقع في نفس املستوى 
اإلنذار ]مثال]، على  صفارة  تدل  هذه، فقد  دائما؛ واحلالة 
بداية القصف، وتستدعي احلرب، وذعر السكان، وغير ذلك. 

فهل العالمة شيء يستبدّل بشيء آخر أم يعوضه؟
سيكون هذا تبديال خاصا جدا، وهو في احلقيقة أمر ممكن 
سواء مبعنى أو بآخر: إذ ال ميكن لـ»الداللة» أو «املرجع»، 
مكان  ما،  جملة  داخل  يندرجا  أن  كذلك،  باعتبارهما 

«الكلمة».
الذي كان عليه أن  أدرك «سويفت» ذلك جيدا، وهو  وقد 
األشياءَ التي  معه  املتكلم  إحضار  افترض  يصل، بعدما 

يريد احلديث عنها، ما دامت الكلمات ليست سوى بَدَلِها، 
رجل  اهتمامات  كانت  اآلتية: «إن  اخلالصة  إلى  يصل  أن 
قدرها،  على  فسيكون،  املشارب،  ومتعددة  عظيمة، 
األشياء.»،  من  كبيرة  علبة  ظهره  على  يحمل  بأن  ملزما 

لها... ملقيا بنفسه في التهلكة حتت ثِقَ
وعليه، قد تُعرّف العالمة تعريفا محترزا، بأنها كيان:

أ -ميكن أن يصير محسوسا.
صاصةً في حد ذاته، فيما يخص زمرة محددة  ب -ويسجل خَ

من املستعملني.
العالمة،  من  القسم  على  «سوسير»،  منذ  ويطلق، 
signifi-) الدال محسوسا، اسم  يصير  أن  ميكن  الذي 
 ،(signifié) املدلول اسم  الغائب  القسم  ant)، وعلى 
 .(signification) داللة يقيمانها  التي  العالقة  وعلى 

ل عناصر هذا التعريف عنصرا عنصرا. ولْنفصّ
إن عالمة ما توجد، يقينا، دون أن تكون مدركة. ولنفكر في 
كلمات اللغة الفرنسية كلها، في حلظة معينة من الزمن، 
اإلدراك  هذا  ذلك، فإن  مدرَك. ومع  وجود  أي  لها  يكن  لم 
الداللة، واعتبار  نظام  دائما. ويقترح «بورك» قلب  ممكن 

األشياء بوصفها عالمات على الكلمات (األفكار).
لكن هذا التصور املساير ألفالطون، يفترض دائما أن الدال 
قد يصير مدرَكا. وعلى النحو نفسه، فإن هذه اخلصيصة ال 
 (phonème) ينقضها وجود الوحدة الصوتية الصغرى
 (graphème) الكتابية الوحدة  «خلف» األصوات، أو 

وراء» احلروف. «فيما 
لها  وجود  املعنى، فال  دائما، وبهذا  العالمة مؤسسية  إن 
خارج مجموعة محدودة من املستعملني. وهذه اجملموعة 
التي  العقدة  ذلك  (ومن  واحد  شخص  على  تقتصر  قد 
أعقدها مبنديلي). لكن العالمات ال توجد خارج مجتمع ما، 
مهما قل. وليس صوابا القول إن الدخان عالمة «طبيعية» 
على النار، ذلك أنه ناجت عنها، أو أحد أجزائها. وطائفة من 

املستعملني هي فقط، تستطيع أن جتعل منه عالمة.
قُّ النظرية، ]نظرية العالمة]، األكثر إثارة للجدل  يتعلق شِ

اَْلَعــــــالَمُة
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دِّد هنا بوصفه خاصية، وغيابا في  بطبيعة املدلول. ولقد حُ
النحو، داال. وعليه،  الشيء املدرك، الذي يصير، على هذا 
احلديث  أن  ذلك  احملسوس،  غير  اجلزءَ  الغيابُ  هذا  يعادل 
بني  جذري  اختالف  بوجود  القبول  يستلزم  العالمة،  عن 
حضور  محسوس، بني  وغير  محسوس  ومدلول، بني  دال 
لْ قوال يخلو من احلشو: إن املدلول ال وجود له  وغياب. ولْنَقُ
خارج عالقته بالدال، فهو ال يوجد قبله، وال بعده، وال في 
موضع آخر؛ ذلك أن الدال واملدلول ينشآن عن نفس العامل، 
عن  مبنأى  أحدهما  في  التفكير  ميكن  ال  مفهومان  وهما 
اآلخر. إن الدال دون مدلول ال يعدو كونه مجرد شيء، هو 
يعجز عنه  أمر  دال  دون  يدل. وإن مدلوال  ال  ولكنه  موجود 

الوصف، والتفكير، إنه العدم نفسه.
(مبدإ)  مع  املعاني،  من  مبعنى  الداللة،  عالقة  وتتعارض 
الهوية، حيث إن العالمة سمة (marque)، وخاصية في 

اآلن نفسه، فهي ذات أصل مزدوج.
وال بد من مراعاة مظهرين متكاملني في كل مدلول: األول، 
الضرورية  العالقة  في  لنا  القول، عمودي: يتبدى  صح  إن 
مُ هذه العالقةُ موضعَ املدلول،  التي يقيمها مع الدال. وتَسِ
لكنها ال متكننا من حتديده حتديدا يقينيا، فهو ما ينقص 

الدال. 
والثاني، هو املظهر الذي نحب أن نتصوره أفقيا، ويقوم على 
عالقة هذا املدلول باملدلوالت األخرى كلها، داخل نسق من 
العالمات. وهذا التحديد هو اآلخر، «سلبي»، (فهو يفضي 
باملدلول، كما قال «سوسير»، إلى: «أن يكون على غير ما 
هي عليه باقي املدلوالت». ولعل من األصوب تسمية هذا 
مجموعة  قلب  في  يجري  بـ»العالقي»)، لكنه  التحديد 
اتصالية (continuum)، يؤلفها مجموع املدلوالت التي 
االتصالية  اجملموعة  يعتبر وصف هذه  تشكل نسقا، (وال 
قبيل: «فكر»، و»مفاهيم»، و»ماهية»...  بأسماء من 
تفسيرا لطبيعتها، وهو أمر ال نعدمه، مع ذلك، عند كثير 

من الفالسفة وعلماء النفس).
بواسطة  املدلول  إلى  الوصول  يكون  احلالتني،  كلتا  في 
الدال. وهنا بالتحديد العقبة الكأداء في وجه كل خطاب 
في العالمة. وليس املعنى جوهرا عاديا ميكن فحصه على 
؛ فهو ال يوجد إال  يُدْرَكُ نحو مستقل عن العالمات، حيث 

بواسطة العالقات التي ينخرط فيها.
. ةِ مَ الَ َ يَدَيِ الْعَ بَنيْ

إن تعريف العالمة «الضيقَ» هذا، يوجب إقحام مفاهيم 
أخرى، من أجل وصف بعض العالقات املتشابهة، واخملتلفة 
اسم «الداللة»، أو  حتت  تلتبس  ما  عادة  ذلك، والتي  مع 
signifi-) الداللة بني  التمييز  «الدليل». وهكذا، يكون 

cation)، والوظيفة املرجعية، التي تسمى أحيانا تعيينا 
منظري  كل  فعل  دقيقا (كما  (dénotation)، متييزا 

العالمة تقريبا).
وال ينتج التعيني بني دال ومدلول، وإمنا بني العالمة واملرجع، 
أي الشيء احلقيقي، في أيسر حالة ميكن تصورها: ليست 
ترتبط  التي  احلرفية «تفاحة» هي  أو  الصوتية  املتتالية 
نفسها):  العالمة  (أي  الكلمة  إن  بل  تفاحة،  باملعنى 
احلقيقي. ويينبغي  بالتفاح  ترتبط  التي  «تفاحة»، هي 
العالمات- جهة  من  تخص  التعيني  عالقة  أن  إضافة 
أخرى، يغلب  جهة  العالمات-النماذج. ومن  التواردات، ال 
األشياء  عن  فاحلديث  نعتقد؛  مما  وقوعا  أقل  أنها  عليها 
نفسه،  الوقت  حضورها. وفي  في  منه  أكثر  غيابها  في 
يصعب تصور ما سيكون «مرجع» أغلب العالمات. وقد 
ألح «بيرس» و»سوسير» أيضا، على أن دور التعيني في 

تعريف العالمة دور هامشي.
représen-) التمثيل عن  الداللة  متييز  وينبغي كذلك 
مستخدم  لدى  ذهنية  صورة  ظهور  هو  tation)، الذي 
التجريد  بدرجة  رهينة  الذهنية  الصورة  العالمات. وهذه 
في مختلف طبقات مفردات اللغة. ويقع هذا التدرُّج، من 
غاية  أسماء األعالم، إلى  من  أجزاء اخلطاب، بدءًا  منظور 
con-) العطف املعاني (particules)، وأدوات  حروف 
أيضا  داللي، ميكن  منظور  jonction)، والضمائر. ومن 

مالحظة درجات من التجريد متنوعة.
الكلمات  خصوصيات   (fiction) اخليال   ويستخدم 
مثالياته  إحدى  كانت  وقد  كثيرا،  استخداما  التمثيلية 
منشأ  وهذا  العليا،  «االستحضار»  درجة  طويال،  زمنا 
قبيل «املناخ»،  من  مبصطلحات  األدب  عن  احلديث  عادة 

و»الفعل»، و»األحداث»...
إن هذه التقابالت قد حددها «الرواقيون» من قبل، وميزوا 

في القسم املدرَك من العالمة ثالث عالقات:
بـ»الشيء احلقيقي»، (التعيني). -العالقة 

النفسية»، (التمثيل). -«الصورة 
-«املقول»، (الداللة).

خاصتني  حالتني  والتمثيلُ  التعينيُ  دُّ  يُعَ احلقيقة،  وفي 
symboli-) ،الترميز للعالمة، نسميه  أعم  الستعمال 
والرمز، (ويدرس  العالمة  بني  يقابل  بذلك  sation)، وهو 
«هلمسليف» ظواهر قريبة ]من هذا] حتت اسم التضمني 
ما  عادة  األخير  املصطلح  هذا  (connotation)، لكن 

يؤخذ باملعنى األضيق).
من  وحدتني  بني  مستقرا،  يكون  يكاد  ترابط  الترميز  إن 
نفس املستوى، (مبعنى بني دالني، أو بني مدلولني). فكلمة 
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«لهب»، تدل على اللهب، لكنها ترمز، في بعض األعمال 
األدبية، إلى احلب، وعبارة: «أنت خليلي.»، تدل على: أنت 

خليلي، ولكنها ترمز إلى األلفة، وغير ذلك.
إن العالقات الناشئة في احلالتني األخيرتني عالقات خاصة 
خصوصية تكفي ألن يكون من املستحب أن تطلق عليها 

أسماء متميزة.
إن احملك التطبيقي، الذي سيمكن من الفصل بني عالمة 
ورمز، هو اختبار العنصرين، وهما في عالقة. ففي العالمة، 
من  بالضرورة  والرمز]،  ]العالمة  العنصران،  هذان  يكون 
للتو،  ذلك  رأينا  وقد  الرمز،  في  بينما  مختلفة.  طبيعة 

ينبغي لهما أن يكونا متجانسني.
العالمة،  اعتباطية  بإيضاح مشكل  املقابلة  تسمح هذه 
الذي أحياه سوسير في حقل اللسانيات. فالعالقة بني دال 
االثنني،  أن  غير معللة: ذلك  بالضرورة عالقة  ومدلول هي 
على  يخطر  مختلفة، وال  طبيعة  واملدلول]، من  ]الدال 
القلب أن متتالية من احلروف أو من األصوات تشبه معنى 
عالقة  العالقة  هذه  فإن  نفسه،  الوقت  وفي  ]معينا]. 
غير  املدلول  وجود  فيه  يكون  الذي  املعنى  ضرورية، بهذا 

ممكن دون الدال، وينعكس.
sym-) «به الرمز، بني «مرموز  في  وباملقابل، فالعالقة 
عالقة   ،(symbolisé) إليه»  و«مرموز   ،(bolisant
دام «املرموز به» وأحيانا  اعتباطية)، ما  غير ضرورية، (أو 
وجودا  إليه»، (املدلوالن: لهب، وحب)، يوجدان  «املرموز 
هذه  أجل  اآلخر. ومن  عن  فيه  منهما مستقل  واحد  كل 
، وبعبارة  العلة نفسها، ال ميكن للعالقة إال أن تكون معلَّلَةً
أخرى: ال شيء كان سيدفع إلى إقامتها. وعادة ما تصنف 
من  كبيرتني، مقتبستان  مجموعتني  إلى  التعليالت  هذه 
املشابهة  وهما:  النفس،  علم  في  الترابطات  تصنيف 
(ressemblance)، واجملاورة (contiguité)، (وأحيانا 
و«املؤشر»   (icône) بـ«اإليقون»  أيضا  عنهما  يعبر 
ذاك  عن  مختلف  للمصطلحني  مبعنى  (indice)، ولكن 

الذي لهما عند «شارل بيرس»).
بني  واملرجع،  العالمة  بني  القائمة  العالقة  أن  ولْنُضفْ 
عالقة  مثل  متاما  معللة،  تكون  قد  والتمثيل،  العالمة 
الترميز؛ إذ أن ثمة مشابهة بني األصوات: «كوكو»، وتغريد 
العصفور، (املرجع أو التمثيل السمعي)، مثلما هي أيضا 
بني املعنيني: لهب وحب. غير أنه ال ميكن أن يوجد تعليل 
بني  وفيما  كوكو،  واملعنى  األصوات «كوكو»،  بني  فيما 

كلمة «لهب»، واملعنى لهب.
أو  ترابطاتِ مشابَهة  ينبني، إذن، على  الداللة ال  تلقي  إن 
الطينة لن  أن عالقات من هذه  أو غيرهما، ذلك  مشارَكة 

توجد بني الدوال واملدلوالت. هذا، وال بد من اإلشارة إلى أن 
التواصل اللفظي ينهض على استخدامٍ للرموز، على قدر 

استخدام العالمات، إن لم يكن أكثر.
ويتعني أخيرا متييز العالمة عن مجاوراتها] من املصطلحات] 
مدرسة  من  األمريكيون  اللسانيون  دأب  وقد  قربا.  األقل 
إشارة  مجرد  في  العالمة  اختزال  على  «بلومفيلد»، 
االستجابة، لكنها  من  (signal). واإلشارة تسبب ضربا 
تواصل  العادة، يُختصر  . وفي  عالقةِ داللةٍ أية  تتضمن  ال 
احليوانات في إشارات. وفي اللغة اإلنسانية، قد تستخدم 
صيغة األمر استخدام إشارة، غير أنه من الوارد أن تُفهم 
ز الفعل املشار إليه  اجلملة: «أغلقوا الباب�»، دون أن يُنجَ

مطلقا؛ فالعالمة عملت عملها، أما اإلشارة فال.
بني  الفصل  وهو  إشكالية،  جدواه  تبدو  فصل  وهناك 
رَضِ (symptôme)، أو العالمة الطبيعية.  العالمة والعَ
فالعرض حقا عالمة، هي جزء يكون املرجع. وعلى سبيل 
إن  الواقع،  وفي  املرض.  أعراض  من  عرض  احلرارة  املثال: 
دال-مدلول،  النمط:  من  ليست  هنا  املوصوفة  العالقة 
(إذ املرض، بوصفه حدثا حقيقيا، ليس معنى إذا ما حترينا 
متثيل).  (أو  عالمة-مرجع،  النمط:  من  ولكنها  الدقة)، 
وإضافة إلى ما سبق، يبدو أن هذه العالمات «الطبيعية»، 
مما  طبيعية  أقل  األخرى  ها، هي  الكونية) نفسَ (وبالتالي 
نعتقد بكثير، فطريقة السعال في فرنسا تختلف عنها 
في زيلندا اجلديدة. ]وعليه] فإن العالمة اصطالحية دائما.

: يَّةِ ظِ ةُ غَيْرُ الَّلفْ مَ الَ يَّةُ (verbal) وَالْعَ ظِ ةُ الَّلفْ مَ الَ َلْعَ ا
النحو، فهي ليست لغوية  العالمة على هذا  دّدت  وقد حُ
املرور، كل  ، والصليب املعقوف، وألواح  لَمُ العَ بالضرورة؛ إذ 
اللغة  خصوصية  عن  البحث  ويلزم  أيضا.  عالمات  هذه 

اللفظية في موطن آخر.
مبظهرها  بداية  تتميز  ]عامة]،  واللغة  اللغة،  هذه  إن 
النسقي (systématique)، حيث ال ميكن احلديث عن 
رَمَ أنّ وجود  إذا لم يكن فيها غير عالمة معزولة. وجَ لغة 
: أوال، (ألن)  إشكاليّ من  أكثر  ه، أمر  نفسَ معزولة  عالمة 
جهة  ومن  غيابه.  مع  ضروريا  تعارضا  تتعارض  العالمة 
أخرى، فنحن نضع العالمة دائما في عالقة، (وإن لم يكن 
ذلك على نحو أساسي)، مع عالمات أخرى مماثلة؛ (نضع)
وهكذا.  آخر،  مع  وعلما  النجمة،  مع  املعقوف  الصليب 
معقد. ثم  نسق  عادة  باللغة  ذلك، يقصد  من  وبالرغم 
الداللة،  وجود  مسبقا  اللفظية، ثانيا، تفترض  اللغة  إن 
سابقا. وحديثنا، إذن، عن «لغة»  احملدد  الضيق  باملعنى 
اللغة)، حديث يقوم على  آخر (غير  رمزي  في حالة نسق 

ل. قياس كافيك من قياس مهلهَ
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ومن نظر ثالث، فإن اللغة اللفظية تنفرد ببعض السمات 
اخلاصة، أال وهي:

تؤلفها  التي  الكلمات  عن  للحديث  استعمالها  أ -ميكن 
ها، وبالنظر إلى دواع وجيهة جدا، للحديث عن أنساق  نفسِ

عالمات أخرى.
ب -ميكن إنتاج جمل ال حتتمل التعيني وال التمثيل، من مثل: 

األكاذيب، والتوريات، وتكرار جمل سابقة.
عند  معروفا  ليس  مبعنى  الكلمات  استعمال  ميكن  ت - 
اجلماعة اللسانية من قبل، ويكون فهمه بفضل السياق 

أصيلة). استعارات  استخدام  مثال  هذا  (ومن 
باالضطالع  اللفظي  للسان  يسمح  ما  على  أطلقنا  ولو 
 ،(secondarité) الثانوية  اسمَ  الوظائف  هذه  بكل 

لقلنا إن الثانوية سمة تكوينية فيه.
اللفظية اإلنسانية، وكأنها  باللغة  الثانوية خاصة  وتبدو 
املماثلة.  األخرى  األنساق  ُ اللغةَ منْ كل  ِيز ميَ نوعي  فارق 
احلديث عن  األوالن فقط، ميكن  الشرطان  يتحقق  وعندما 
السنن (code)، (مبقدار ما يكون النسق الذي نحن بصدده 
مماثال لنسق اللغة)، وتعني كلمة «سنن» هنا: «نظاما من 
اإلكراهات.». وعلى هذا، فاملوسيقى ]تشكل] سننا، حيث 
الصوت،  (مقامات  كلَّها  املوسيقية  القطعة  عناصر  إن 
دّته، والرنّة اخلاصة لكل آلة، وغير ذلك) تكون متعالقة  وحِ
فيما بينها، ولكنها ال تدل، كما أنها ال متلك خاصية الثانوية. 
ومعظم األنساق الدالة التي حتيط بنا أنساق مركبة: فهي 
نن، وأنساق من العالمات، وأنساق رمزية.  في اآلن نفسه، سُ
بيد أن أيا منها ليس فيه خصائص اللغة الثالث مجتمعة. 
ويبني األدب، من جهته، فرضَ سنن ثان على اللغة، (من ذلك 
). وفي الوقت نفسه،  إكراهات الشعر أو احلكاية الشكليةُ
رموزا، أكثر  الكلمات فيه في ]األدب] بوصفها  نستعمل 

من كونها عالمات، وخاصة في اجملاز.
نسق ]معني]،  إلى  تنتمي  كونها  العالمة، من  تكتسب 
إلى  ]أي  إليها،  رُ  يُنْظَ عندما  مالحظتها  تتعذر  أبعادا 
العالمة  تنخرط  جهة،  فمن  عزال.  زلت  عُ وقد  العالمة] 
العالمات  تداولية (pragmatiques) مع  عالقات  في 
األخرى، ذلك أنه ميكن مالحظة كون عالمتني متطابقتني 
األخرى،  تستبعد  أو  حتتوي  إحداهما  مختلفتني، وكون  أو 
جرا.  وهلم  األخرى،  تفترض  أو  تستلزم  إحداهما  وكون 
ومعنى هذا، أن مجموع مفردات (vocabulaire) لغة ]
ما] منظم، وأن عالمات لغة ]ما] تتحدد في عالقة بعضها 
ببعض. ويرجع «بيرس» إلى خصيصة العالمات اللفظية 
 ،(interprétant) «مصطلح «املؤَوِّل هذه، سواء في 
العالقات  اجلانبية» (collatérale)؛ فهذه  أو «املعرفة 

 (paradigmatiques) ]التراكبية]  أو  االستبدالية 
التي تسمح بالتأويل، تشكل جزءا مما يسميه «سوسير»: 
، و»هلمسليف»: شكلَ محتوًى. ولنُسمِّ مظهر  قيمةً
inter-)  « مع «بنفنيست»، «التأويليةَ هذا،  العالمة 

.(prétance
غير أنه لوحظ أيضا منذ زمن طويل، وجود اختالف بنيّ بني 
العالمة نفسها، واالستعمال الفردي، الذي نسكت عنه. 
وهكذا يقابل «بيرس» العالمة-النموذج بالعالمة-التوارد، 
القانون  (النموذج (type) والعالمة (token)، أو عالمة 
(legisign) والعالمة املفردة (sinsign)). ويزودنا العدد 
اإلجمالي لكلمات نص ]معني] بعدد العالمات-التواردات، 
بعدد  اخملتلفة  للكلمات  اإلجمالي  العدد  يزودنا  بينما 

العالمات-النماذج.
جملة ]من  في  تندرج  العالمة-التوارد، وهي  وأخيرا، فإن 
أنها قد  الداخلية؛ ذلك  التغييرات  اجلمل]، تعتريها بعض 
ذلك،  إلى  األخرى. أضف  العالمات، دون  بعض  مع  تأتلف 
طبيعة  ذات   (combinaisons) التأليفات  هذه  أن 
العالمة، والذي  املظهر في  مختلفة. وميكن تسمية هذا 
عالمات  مع  اخلطاب، واالئتالف  إلى  بالدخول  لها  يسمح 

.(signifiance) أخرى، بالتدليل
لقد الحظ «بنفنيست» أن اللغة الطبيعية تنفرد بامتالك 
هذين املظهرين معا؛ فالعناصر التي تكوِّن السنن األخرى، 
على سبيل املثال، حظيت بـ(صورة) من التدليل، أو شبيه 
النغمات (tons) املوسيقية  النحو، فإن  هذا  به. وعلى 
تأتلف وفق بعض القواعد احملددة، لكنها ال تشكل محورا 
استبداليا (paradigme). وعلى العكس من ذلك، فإن 
العالمة، غير ]نسق] اللغة  أنساق  تكون  التي  العناصر 
ليست  »، لكنها  عالقةِ «تأويليةٍ في  اللفظية، تنخرط 
العالمة  في  واألخضر  األحمر  فاللونان  عالقة «تدليل»، 
املرورية، يتناوبان، دون أن يأتلفا حقيقة. وسيكون في هذا 

أيضا سمة خاصة باللغة اللفظية اإلنسانية.

 ** Oswald Ducrot, Tzvetan Todorov, Dictionnaire encyclo-
pédique des sciences de la langue, éd. Du Seuil, 1972, pp: 
de 101 à 108.


