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Art as a Semiotic Fact: Semiotics from Language to Art  

Walaa Muhammad Ali Mahfouz 

Abstract 
The linguists and later scientists Semiotics hesitated a long time to analyze 
the Private Messages arts , though they have succeeded in their application 
to literary texts written because glottology give her tools serious analysis of 
literary language and study , as well as the written text something relatively 
fixed , but it's different every difference for the visual arts because a large 
number of formats aesthetic ( color and shade and dimensions ) in the Fine 
Arts , and the lighting and angles and performance in the movie theater - 
they operate at the same time making the analysis of full of excitement , 
and very tough at the same time   
      So there were a lot of currents and schools that tried hard to 
demonstrate the possibility of analyzing the artwork and letters analysis 
Semiotics , of these schools : school formal Russian School, Bakhtin , and 
the Prague School - can be viewed as an extension or re-evaluation of the 
formal Russian - In what between 1928 - 1948 Czechoslovakia appeared in 
a large group of linguists and theorists in the theater , literature and music ,  
known as the Prague School . This school is an impressive sight Semiotics 
- the first structural organization to study art . ( Semiotics of art - the study 
of art as a system of signs ) that view , which is already established by the 
article " committees " Jan Mukarovsk " art as a fact Semiotics ." Although 
most of its members were linguists , but they were looking to Semiotics of 
art as the cornerstone for their project . And that the work developed not 
only in the history and literary form , but also in theater, cinema , music, 
painting , as well as the problems and the general theory of aesthetic  
     Description Jean Mukarovsk - Czech prominent literary theorist - as a 
sign of independent art , in other words, as a newly self- goal need not 
suggesting topics or real situations .  At the same time wants Jan 
Mukarovsk exceeded aesthetic formalism and that by insisting that art is 
autonomous and frank . He adds , stressing also that the substantive theme 
itself may result in several functions of aesthetic functionality to the social 
and cognitive  .  
     Benefited Mukarvsk of Ferdinand de Saussure, he prove that art " 
artwork " The fact Semiotics , through the transformation of the division " 
Saussure ," the sign language to the ( concept Picture / audio ) or ( D / 
meaning ) , to look at the artwork as a ( sign ) consists The two faces of " 
artwork " - something of a man-made or produced by his proficiency - 
which correspond to " signifier " when Saussure , and " Thread aesthetic " 
It corresponds to " meaning " when Saussure . And what the consequences 
of this understanding of the technical mark and components in art  .  
    Are these theorists succeeded in analyzing the artwork and letters 
Semiotics analysis ? And whether they can prove that Semiotics 
perspective is the only one who would allow theorists to recognize the 
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independent existence of the structure of technical and fundamental 
dynamics , and understand the evolution of this structure as a potent ial 
movement , but in a dialectical relationship with the development of a 
permanent other areas of culture ? That's what I tried to point out through 
this research  .

Sings

Ferdinand 

de Saussure04240404

Charles S. Peirce04440403

0443

Cours de 

LInguistique Générale0401

Social Life
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إن اللغةةه  ةةا  اةةالم الالذةةالع الةة ا فااةة  بةةت اى فةةالقا لةالل ةةاللا   ةةا  الةلةةه     "
للمقالق ةةه ةااةةالم الف الةةةه ا ل ةلصفةةه المةة  لالةةاف  ا لال قةةغ  ال ذ فةةه ل ةة      
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... مة  الم مةغق   غ ذلك الال  ال ا فصق  ح الة الالذه داخل المل ... ال ح ها 
 ةا ال ة    لالسة م غلغج ال   ..Semiology  ال سغف  طلق بل ه الس م غلغج ال 

  (95)."تغضح ذمال ُتشفل الالذه
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Code

ذةةت ذلةةالظ الاةةغا     " الحةةصف "ل " اللغةةه" ت فمفةةت  ن  حمةةل ذ  ةةغم    حةة"
الا ةةق ال ةة دا  " فةة ا ا  فمةةال  ن المسةة م   لفةةا ف  ةة     . اللغغفةةه إلةةا ال ةةت  

Utterance Individual      للمةة فل ا فلةة   ن تفةةغن لصفةةه دقافةةه لذا  ةةه

كةة لك . Social Factةالللغةه ا ل ةة ى  ةةا اللغةةه ةغ ةة  ال حق قةه إج مالب ةةه    
فل   ن ففغن الم لق  ذس اصًا الس قاالظ اىداء ال  دا ذت " ال ت " فضاًلا    

ذةت  الح ةه    –  االله الخ الة ه الخال ةها كمةال  ةا     -الممثل  ل ذت  ى  االن آخ 

ل ة ا  ةغ ال ةصف ذةت     . للغه ذلك ال تا لذاالف  ى االج مالب ةه ( الم لق )إتقال ه 
  (99)".ال  الةق ة ت ذ صان اللغه لذ صان ال ت

Thing

Signified
Signifier

Mental Image

Autonomous
    

 Work" الامل ال ا " ال   تمثل  Artifact" الصاظ  غ المماغبه ال ا ه"
of Art          ة  الاةالل  الخةالقج ا لال ة  ل ةال ذغة ى ذ الةقةاًل للةغبا اللمةالبا  "

الما ةا ذةت خةلظ     Esthetic Dbjectذغضغباًل جمالل ةاًل  "غاللااًل ذال فسما 

ذا اةه ذةت    ذال  غ شالئ  ة ت الحالالع ال  ا ه    الاقل ال   تثالق       اد  ئه
 ". المضغغه ال ا ه" خلظ 

 
 
 

 

   Esthetic  Object  
 

 
 

 الموضوع الجمالي
 

Artifact       
     المصنوعة الفنية

 المدلول
 

Signified       
  

 

Signifier          
            الدال

Concept 
 
 

 المفهوم   
 

 
Sound Image المغقة  
  السما ه

 سوسير في اللغة     
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Esthetic Function

Informational SignCommunicative Function

Reprsentational Art

Subject         داللدة  "قدد بدددل للوةلدة اىللده يودف بوصده  و دفف
فدي الواقدأ يك  دل    . للعمل Communicative Signification" تو يلية

دلك استثناء حته ي ثدر   –مكوك من مكووات العمل الفني 
Informational Value

إن الال ةةه ال غ ةة ل ه ال ةة  تةة ةع ةةة ت الامةةل ال اةة  لالمشةةالق    "        
ا لذلةك ح ةةا   Existential Valueدفةةه إل ةه ال تملةةك   مةه لجغ  

ل  مةةةال ف الةةةق ةمغضةةةغ     -إذا كةةةالن الامةةةل ال اةةة  فقةةة ق شةةة ئاًل ذا اةةةالً    
Subject        الامةةل ال اةة   مةةت المسةةة ح ل طةة ص سةة اظ بةةت آ ةةةالله

.  Product of – Artالغثالئق ةه طاللمةال  ن الامةل مةل ذا لةاًل  ا ةاًل       
لالشة ء   ة ا ال فااة  آن إدخةالظ تاةصفلع بلةا  ة ى الال ةه ةة ت لامةل          

تلةةك ال اةةصفلع ُتغمةة   : المشةةالق إل ةةه ل سةةأ ذاع   م ةةه للامةةل ال اةة    
 ."ةغ   ال باال      ةا ه الامل

(107)
 

   

 Representational Arts. 
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Semiotics of Art
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1. Lotman (Iour) Semiotique et Esthétique du Cinema , ed. Sociales, Paris 

, 1977, P. 13. 
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 :نقال عن

  ،أمينة رشيد، السيميوطيقيا مفاهيم وأبعاد، مجلة فصول للنقد األدبي، المجلد األول، العدد الثالث
 .30، ص 0310، جمادى اآلخرة 0440ابريل، 

مات في اللةة واألد  ، أنظمة العال"علم العالمات السيميوطيقا"فريال جبورى غزول،  .5
سيزا قاسم ونصر حامد أبو زيد، القاهرة، دار : مدخل إلى السيميوطيقا، إشراف: والثقافة

 . 05، ص 0441إلياس العصرية، الطبعة األولى، 
عالم لةويات سويسري، ( م1857- 1913) Ferdinand de Saussureفردينان دى سوسير  .4

يها العلماء والباحثون، فكان منهم الفيزيائيون ولد في جنيف في أسرة أرستقراطية تعاقب ف
والكيميائيون وعلماء الطبيعة، كان والده هنرى دى سوسير عالم الطبيعة ذائع الصيت في 

م بدراسة الفيزياء والكيمياء، لكنه أظهر في سن مبكرة مياًل 0442بدأ سوسير عام . عصره
وهو لم   Essai Sur les Langues( مقالة في اللةات)واضًحا للدراسات اللسانية فكتب 

نال في ليبزنج . يتجاوز الخامسة عشرة من عمره متأثرًا بلسانيات القرن الثامن عشر النظرية
م حيث دّرس في 0440 -0441م ثم أقام في باريس بين عامي 0441درجة الدكتوراه عام 

جمعية بحوث )م نائبًا لرئيس تحرير مجلة 0445مدرسة الدراسات العليا وأصبح عام 
، التي نشر فيها مقاالت Mémories de la Société Linguistiqué( اللسانيات

( نظام)ومالحظات عدة كان لها الفضل، إضافة لمحاضراته األكاديمية، في بلورة آرائه حول 
م ليدرس في جامعتها اللةة السنسكريتية ونحو 0440وعاد سوسير إلى جنيف عام . اللةة

محاضراته في علم ( م0414- 0440)ألقى في السنوات . ة المقارناللةات الهندية األوربي
لكنه أحجم منذ ذلك الحين حتى وفاته . التي كانت أساس شهرته( اللسانيات العامة)اللةة العام 

 . ثم توفي سوسير بسرطان الحنجرة. عن إعالن أفكاره على المأل
العربية، دار الفكر، دمشق،  ، الموسوعة(0404 -0424) لبانة مشّوح، فردينان دى سوسير -

 . 414م، ص 5112ابريل /نيسان( اللةة الالتينية)اللةات وآدابها : سورية، المجلد الحادي عشر
www. Arab -ency. com. 
Web by Doc/ Copyright , 2011 Arab Encyclopedia . 

ر ولد في العاشر من سبتمب( م1839- 1914) Charles S. Periceتشارلز ساندرز بيرس  .3
وقد أشرف والده على تربيته . م بوالية ماساشوسيتس بالواليات المتحدة األمريكية0444عام 

ثم استكمل دراسته بمدرسة . وتعليمه بالمنزل موجًها إياه إلى دراسة الرياضة والعلوم والفلسفة
بدأ بيرس في . م0424م، وتخرج فيها عام 0422خاصة إلى أن التحق بجامعة هارفارد عام 

المنطق وهو في الثالثة عشرة من عمره، استمر في دراسة الفلسفة والمنطق،  دراسة
م على درجة الماجستير في اآلدا  0415والرياضة والعلوم في وقت واحد حتى حصل عام 

م على درجة البكالوريوس في 0414من جامعة هارفارد، كما حصل في العام التالي أي 
س على الرغم من تعدد اهتماماته وإسهاماته الكبيرة في الكيمياء، ومما هو جدير بالذكر أن بير

مختلف ميادين البحث العلمي والفلسفي إال أنه لم يحَظ بعمل أكاديمي منتظم بالجامعة يتفق مع 
أمضى منها بيرس الخمس سنوات األخيرة في عذا  شديد من آالم . أبحاثه وكشوفه المتعددة

 . السرطان الذي توفي متأثرًا بها
، ص ص 0442، جامعة الكويت، "مع نصوص مختارة"إسالم، دراسات في المنطق عزمى -

044- 041 . 
Chandler ( Dani) , Semiotics: The Basics , 2007, P. 2. 
5. Chandler ( Dani) , Semiotics: The Basics , 2007, P. 2. 
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1. Semidogy  ك في استخدم سوسير هذا المصطلح لتحديد ذلك الميدان وتأطيره، ولقد س

، مثل علم Logy( علم)تناظر واضح مع كل المصطلحات العلمية األخرى التي تنتهي بـ 
المشتقة من  Anthropdogyواألنثربولوجيا  Biologyواألحياء  Psychologyالنفس 
 ". Studyوالتي تعني الدراسة  Logasاللفظة 

- Danesi (Marcel) , Messages , Signs and Meanings , P. 8. 
7. Saussure (Ferdinand de). Course in General Linguistics, Trans: Rony 

Harris, London: Duckworth , 1983 , PP 15 – 16 . 
 .Chandler (Dani ) , Semiotics: The Basics , PP 2-3: نقال عن

8. Ibid , P. 3. 
المجلد األول، اميل بنفست، سيميولوجيا اللةة، ترجمة سيزا قاسم، مجلة فصول للنقد األدبي،  .4

 .22م، ص 0440العدد الثالث، ابريل 
10. Peirce (Charles Sanders), Collected Papers, (8 vols), Cambridge, MA: 

Harvard University Press, (1931- 1958), P 2, P. 227 . 
- Chandler (Dani), Semiotics, The Basics, P. 3 .  

 د، مجلة فصول للنقد األدبي، المجلد األول،أمينة رشيد، السيميوطيقا مفاهيم وأبعا .00
أمينة رشيد، السيميوطيقا مفاهيم وأبعاد، مجلة فصول للنقد األدبي، المجلد األول، العدد الثالث،  .05

 .34م، ص 0440ابريل 
عالم لةوي روسي، من أهم   Roman O. Jakobsonرومان أوسيبوفيتش جاكبسون  .04

ين في إنجازات حلقة براغ إلى جانب تروبتسكوي مؤسسي حلقة موسكو اللسانية، ومن المسِهم
وآخرين، ولد في موسكو ودرس في معهد اللةات الشرقية وتخرج أيضا في جامعتها عام 

م، وعمل في جامعة مدينة 0451في عام ( سابقًا)غادر روسيا إلى تشيكوسلوفاكيا . م0404
نافية حيث دّرس في جامعات غادر براغ مع االحتالل النازي إلى البلدان االسكند. Drnoبرنو 

م إلى الواليات 0430كوبنهاجن وُأبساال وأوسلو أستاًذا زائًرا، ثم غادر أوربا نهائيًّا عام 
م، 0444-0414المتحدة األمريكية حيث نشط في جامعات كولومبيا وهارفارد في أعوام  

 . وكانت وفاته في مدينة بوسطن
، الموسوعة العربية، المجلد (ن أوسيبوفيتشروما)رضوان قضمانى وطارق علوش، جاكبسون -

 .322، ص 5101الثاني والعشرين، اللةات وآدابها، اللةة، 
ناقد ومفكر فرنسي، ولد في مدينة ( م1915- 1980) Roland Barthesروالن بارت  .03

انتقل بعد ذلك إلى باريس وحصل على الثانوية ثم اإلجازة في  Cherbourgشيربورغ 
ثم انتقل بعد . م للعمل في مكتبة قبل أن يصبح مدرًسا0434لى بوفارست ثم انتد  إ. اآلدا 

 Aljirdas Julesوهناك التقى بجريماس . م إلى جامعة اإلسكندرية0434ذلك عام 
Greimas   وانصرف إلى دراسة فردينان دى سوسيرFerdinand de Saussure 

 . Roman Jakobsonورومان جاكبسون 
وناقًدا أديًبا ولةويًّا وسيميولوجيًّا و ( االنثربولوجيا)السالالت  كان بارت ضليًعا في علم 

( ظل المعنى(في مفهوم  Claude Lévi-Straussتأثر بكلود ليفي شتراوس . بنيويًّا وعالم اجتماع 
La Connotation  وتأثر بجوليا كريستيفا . الذي بواسطته يمكن كتابة نص مبني على نص آخر

Julia Kristeva ( التناص)أو ( تمازج النصوص)هوم في مفIntertextualité  الذي يربط بين
النصوص واألد  ولم يعد النص المنتج مصدر اهتمام بارت بل المزمع إنتاجه الذي يحتوي على 

 . بذور مستقبل الكتابة
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-Brooker (Will),Barthes Roland,Critical Dictionary of Film and Televition 

Theory,ed:Roberta E. Pearson and Philp Simpson, London & New York. 
Frist Published by: Routledge,2001,P.530                                                                           . 

، ، الموسوعة العربية، المجلد الرابع، اللةات وآدابها(م0441-0402)هيثم البيطار، بارت روالند -
 .211اآلدا  الالتينية، ص 

م في ليتوانيا 0404، ولد عام Algirdas Julien Greimasالجيرداس جوليان غريماس  .02
يعد أشهر مؤسسي . لساني وسيميائي بارز. م0445بروسيا وتوفي في باريس عام 

كان . فردينان دى سوسير وهيملسليف( لسانيات)السيميائيات البنيوية انطالقا من لةويات 
بمدرسة الدراسات العليا في العلوم " السيميائي –اللساني "ن أعضاء مجموعة البحث عضو م

 . االجتماعية ومدرسة باريس السيميائية
www. Wkiepedia. Com, www. Signosemio. com 

هو العلم األدبي الذي يتبنى النموذج اللةوي ويطبقه (  Narratology: القصص) علم السرد  .01
متأثًرا بالنظرية البنيوية والنظرية السردية التي ترى أن البنية النحوية على النصوص األدبية 
كذلك ( محمول/ موضوع )فكما نجد أن الجملة مكونة من مبتدأ وخبر . للةة تنعكس في األد 

ففي القصة الخيالية . نجد أن القصة تملك التركيب النحوي الذي يعيد بناء تقسيمها األولّي
، (المسند)، وفعل وهدف (الموضوع)يمها في جوهرها حول البطلة سندريال مثاًل يتم تنظ

وبمالحظة تتابع األحداث الكثيرة نجد الفكر السردي قد طور ما يعرف اآلن بالنحو السردي، 
وتزيفان تودوروف  Greimasوقد طبقه عدد من الفالسفة اللةويين أمثال جريماس 

Tzvetan Todoror  وجيار جانتGerord Genette الن بارت وروRoland Barthes 
- Martin (Bronwen) , Ringham (Felizitas) , Dictionary of Semiotics , 

Cassell , London & New York , First Published , 2000 , PP. 94- 95. 
هو عالم اللةة، واالنثربولوجي، ( م1920 -2001) Thomas A. Sebeokتوماس سبيوك  .04

مذهب )لذي تبنى التقليد السيميوطيقي البيرسي في النظر إلي والسيميوطيقي األمريكي ا
بوصفها أساًسا لكل من التفكير والبحث العلمي، رافضًا  the Doctrine of signs( العالمات

، تأثر بكل من the Minor Tradition( تقليًدا قاصًرا)التقليد اللةوي السوسيري بوصفه 
ديه اهتمام خاص بعلم اتصال الحيوان كان ل. Morrisوموريس  Jakobsonجاكبسون 

Animal Communication  ( سيميوطيقا الحيوان)والذي قدم من خالله مصطلح
Zoosemiotics. 

-Chandler , (Dani) , Semiotics: The Basic , Publisher buy: Routledge 
Taylor & Francis Group , London & New York 2th edition , 2007, P. 233. 
18. Danesi, ( Marcel), Messages, Signs , and Meanings: a Basic Textbook 

in Semiatics and Communication Theory , 3rd edition , Volume 1 
Candian schdor's Press inc. Toronto , Ontario , 2004 , PP. 9- 10. 

في نظريته . ليهو سيميوطيقي وروائي إيطاUmberto Eco (b. 1932 :)أمبرتور ايكو   .04
أراد أن يدمج المنظور البنيوي لهيلمسليف مع ( م0441)التي قدمها عن السيميوطيقا عام 

التفسير اإلدراكي لسيميوطيقا بيرس، قدم العديد من المصطلحات مثل مصطلح السمطقة غير 
لبيرسية عن التفسيرات المتعاقبة،  - Unlimited Semiosisالمحدودة  متأثًرا بالفكرة ا

 "Decoding ، ومصطلح الترجمة الشاذةClosed Textsطلح النصوص المةلقة ومص
Aberrant . وتأثير هيلمسليف واضح فيما يتعلق بالداللة اإلصالحية والداللة المصاحبة  
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Denotation/Connotation  ومصطلح التعبير والمحتوىExpression/Content.. 

20. ECO, ( Umberto) , A Theory of Semiotics. Bloomington , IN: Indiana 
University Press / London: Macmillan , 1976, P. 7 . 

-Chandler , (Dani) , Semiotics: The Basic , Publisher buy: Routledge 
Taylor & Francis Group , London & New York 2th edition , 2007, P. 7. 
21. Chandler , (Dani) , Semiotics: The Basic , P.2   
22. Ibid., P.2 
23. Danesi ( Marcel), Messages , Signs and Meaning , P. 10. 

، أنظمة العالمات في اللةة واآلدا  (علم العالمات السيميوطيقا)فريال جيورى غزول،  .53
 .03مدخل إلى السيميوطيقا، ص : والثقافة

في اللةة واآلدا   حول بعض المفاهيم واألبعاد، أنظمة العالمات: سيزا قاسم، السيميوطيقا .52
 .41 -54مدخل إلى السيميوطيقا، ص ص : والثقافة

 .04المرجع السابق، ص  .51
 .المرجع السابق، الموضع نفسه .54

28. Hayward (Susan), Cinema Studies: The key Concepts, Published by. 
Routledge, London and New York , Second edition , 2001 , P. 320. 

 .4منهج السيميائي، ص فريد امعضشو، ال .54
وهي . هي العالقة العرفية أو االصطالحية بين العالمة وما تشير إليه  Arbitraryاالعتباطية  .41

عالقة عرفية الستنادها إلى المواضعة االجتماعية ال إلى العالقة الطبيعية كعالقة المشابهة في 
وقد . صائص األساسية للةةوتعد اعتباطية العالمة عند علماء اللةة خاصية من الخ. األيقونة

في اللةة أحيانا من اعتباطية  Onomatopee( األنوماطوبية)نستثني العالمات المحاكية 
 . العالمة ألن عبارتها الصوتية تحاكي الصوت المقصود

بين الدال ( االصطالحية)وعند سوسير تكون اعتباطية العالمة هي العالقة العرفية  
اهرة االعتباطية قابل للجدل بسبب التفاوت في الطبيعة بين الصوت إن هذا التأويل لظ. والمدلول

 . والمعنى، وهذا مع كون هذين البعدين صورتين ذهنيتين
مدخل : سيزا قاسم، أحمد اإلدريسي، ثبت المصطلحات، أنظمة العالمات في اللةة واألد  والثقافة-

 .431إلى السيميوطيقا، ص 
 Cases ofأزيز، وحاالت التحفيز الثانوية   buzzهناك بعض االستثناءات مثل عالمة  .40

Secondary كما في . التي تكون فيها مجموعة من الكلمات محفزةType – Writer  بالرغم من
 . أن العالمات الفردية ليست كذلك

Stam (Robert) , (Burgoyne , Robert) , Flitterman – Lewis (sandy) , New 
Vocabularies in Film Semiotics: Stucturalism, Post , Structuralism and 
Beyond, P.6,P9  . 
32. Ibid , P.9. 
33. Ibid , P.9 

سيزا قاسم، مجلة فصول للنقد األدبي، المجلد األول، : سيميولوجيا اللةة، ترجمة( اميل)بنفست  .43
 .24هـ، ص 0310م، جمادى اآلخرى، 0440العدد الثالث، ابريل 

35. Jakobson ( Roman ) , Six Lectures on Sound and Meaning , Preface by: 
claude- Levi – Strauss , MIT press , Cambridge , Mass., 1937, 
Lecturetiv . 
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http://www.Marxists.org/reference/subject/philosophy work/ ru/ 
jakobson.htm. 05-01-2012 

عالمات في اللةة واآلدا  ، أنظمة ال(علم العالمات السيميوطيقا)فريال جيورى غزول،  .41
 .42مدخل إلى السيميوطيقا، ص : والثقافة

: سيزا قاسم، أحمد اإلدريسي، ثبت المصطلحات، أنظمة العالمات في اللةة واآلدا  والثقافة .44
 420-421مدخل إلى السيميوطيقا، ص ص

 .42، ص (علم العالمات السيميوطيقا)فريال جيورى غزول،  .44
39. Stam (Robert), (Burgoyne, Robert), Flitterman – Lewis (sandy), New 

Vocabularies in Film...,P.6. 
40. Ibid., P .7. 

 .22سيزا قاسم، مجلة فصول للنقد األدبي، ص : بنفست إميل، سيميولوجيا اللةة، ترجمة .30
سيزا قاسم، السيميوطيقا، حول بعض المفاهيم واألبعاد، ضمن كتا  أنظمة العالمات في اللةة  .35

 .51مدخل إلى السيميوطيقا، ص : قافةواألد  والث
 .042عزمى إسالم، دراسات في المنطق مع نصوص مختارة، ص  .34
 .المرجع السابق، الموضع نفسه .33

45. Stam (Robert), Burgoune (Robert), Flitlorman – Lewis (Sandy), New 
Vocabularies in Film Semiotics, P. 5. 

 .044ختارة،  ص عزمي إسالم، دراسات في المنطق مع نصوص م .31
47. Stam (Robert), Burgoyne (Robert), Flitterman – Lewis (Sandy), New 

Vocabulaties in Film …, P.5. 
 .044عزمي إسالم، ص  .34

49. Stam (Robert), Burgoyne (Robert). Flittermen – Lewis (sandy), New 
Vocabularies in Film,PP.5-6. 

 .044عزمى إسالم، ص  .21
 .044 عزمى إسالم، ص .20

52. Stam (Robert), Burgoyne (Robert), Flitterman – Lewis (sandy), New 
Vocabularies in Film …, P,6. 

 .43حول بعض المفاهيم واألبعاد، ص : سيزا قاسم، السيميوطيقا .24
 .511عزمي إسالم، ص  .23
 .المرجع السابق، الموضع نفسه .22
لةة و نقاد األد  في سانت مجموعة من أبرز علماء ال" جمعية لدراسة اللةة الشعرية .21

وشملت المجموعة . في وقت مبكر 0441sوالذي حله  0401بطرسبرج التي تأسست في عام 
. يوري  Tynianov، و  Osipبوريس ، بريك  Shklovsky  ،Eikhenbaumفيكتور 

جنبا إلى جنب مع دائرة موسكو اللةوية وكانت مسؤولة عن تطوير الشكلية الروسية و 
جاء ليكون مصطلح سياسي من " شكلية"تم حلها تحت ضةط سياسي بأنها . ألدبية السيميائية ا

 .االزدراء في الدولة السوفياتية
57. Erlich (Victor), Russian Formalism,urnal of the History of Ideas, Vol. 

34,No. 4 (Oct. - Dec., 1973), PP. 627-628  .141 . Ibid., P. 
58. 630. Ibid., P. 
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59. Stam (Robert), Burgoyne (Robert), Flitterman – Lewis (Sandy), New 

Vocabularies in Film… P. 10 
60. Ibid., P.10. 
61. Ibid., P.11,   
62. Erlich (Victor), Russian Formalism,P.630 

Stam (Robert), Burgoyne (Robert), Flitterman – Lewis (Sandy), New 
63. Vocabularies in Film… P.11  
64. Ibid., P.11. 
65. Ibid., P.11 
66. Uspensky (Boris), The Semiotics of the Russian Icon, Review by Alan 

C. Birnholz, The Slavic and East European Journal, Vol. 22, No. 2 
(Summer, 1978), PP. 231.  
Uspensky (Boris), The Semiotics of the Russian Icon, Review by Alan 
C. Birnholz, The Slavic and East European Journal, Vol. 22, No. 2 
(Summer, 1978), PP. 231. 

67. Ibid., P. 232:-and Stam (Robert), Burgoyne (Robert), Flitterman – 
Lewis (Sandy), New Vocabularies in Film ... P.12. 

يات وأوائل الثالثينيات هذا المصطلح لم يحدد بعد، وفي االتحاد السوفيتي في أواخر العشرين .14
في مجموعة مقاالته التي   Lev vygotskyصيغ بالدقة والعمق الكبير من ِقَبل عالم النفس 

م، لقد تأثر بأبحاث 0443، الذي نشر في (الفكر واللةة)ُجِمعت في مجلد واحد تحت اسم 
Piaget افترض . في سلوك خطا  األطفال ما قبل المدرسةVydotsky   وجود شكل

الذي سيوجد أصوله في الطفولة لكن استمراره إلى سنوات  Modality of Speechطا  الخ
 .البلوغ التي تستلزم نمًطا لفظيًّا منفعل للداللة الداخلية، ولسريان الحوار ضمن الوعي الفردي

69. Stam (Robert), Burgoyne (Robert), Flitterman – Lewis (Sandy), New 
Vocabularies in Film ... P.12. 

، الموسوعة العربية، المجلد (م0442ـ  0442( )ميخائيل ـ)رضوان القضماني، باختين  .41
 .23اللةات وآدابها، ص : الرابع

71. Zbinden (Karine), The Bakhtin Circle and Translation, The Yearbook 
of English, Studies, Vol. 36, No. 1, Translation (2006), PP. 157-167 

72. Ibid., P.11 
73. Ibid., P.13 
74. Brandist (Craig) , Two Routes"To Concreteness" in the Work of the 

Bakhtin Circle, Journal of the History of Ideas, Vol. 63, No. 3 (Jul., 
2002), PP. 521-537. 

75. Stam (Robert), Burgoyne (Robert), Flitterman – Lewis (Sandy), New 
Vocabularies Film, P.13 

76. Uspensky (Boris), The Semiotics of the Russian, PP. 231-232. 
77. Erlich (Victor), Russian Formalism, P.268 
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78. Deak Frantivek, Structuralism in Theatre: The Prague school 

Contribution , the Dram a Review : TDR, vol. 20 , No. 4 , Theatrical 
Theory Issue (Dec. 1976), The MIT press, PP. 83- 84  . 

79. Galan (F.W)., Historic Structures: The Prague School Project, 1928-
1946, Review by: Michael Sosa The Slavic and East European Journal, 
Vol. 30, No. 2 (Summer, 1986), PP. 278-279. 

80. Matejka (Ladislav); R. Titunik (Erwin), Semiotics of Art, Review by: 
Victor Erlich, Comparative Literature, Vol. 30, No. 3 (Summer, 1978), 
P. 274 

81. Mukařovský (Jan), Structure, Sign, and Function; An Anatomy of 
Drama by Martim Esslin, Review by: Richard Hornby, Educational 
Theatre Journal, Vol. 30, No. 2 (May, 1978), PP. 290. 

82. Ibid.,PP. 291-292. 
83. Ibid.,PP. 291-292.   
84. Scherr Barry , Formalism, Structuralism, Semiotics, Poetics The Slavic 

and East European Journal, Vol. 31, Thirtieth Anniversary Issue 
(1987), pp127-140.  

85. Deak Frantivek, Structuralism in Theatre: The Prague school 
Contribution,P.86 

هو النظام :علم النظم الصوتية أو علم الصوتيات الوظيفي  Phonology :الفونولوجيا .41
تعتبر الفونولوجيا أحد مستويات اللةة األساسية، فهو مكمل للنظام الصرفي و . الصوتي للةة

ل هذه المستويات مستوى واحد ويشمل ويةطي ك .Discourseنظام تركيب الجملة و الخطا 
 .مشترك هو الداللة

هو النظام :علم النظم الصوتية أو علم الصوتيات الوظيفي  Phonology :الفونولوجيا .44
تعتبر الفونولوجيا أحد مستويات اللةة األساسية، فهو مكمل للنظام الصرفي و . الصوتي للةة

هذه المستويات مستوى واحد  ويشمل ويةطي كل .Discourseنظام تركيب الجملة و الخطا 
 .مشترك هو الداللة

فهو العلم الذي يدرس األصوات اللةوية وصفا وتصنيفا بمعزل عن  phonetics أما الصوتيات
أي أن الفوناتيكا تدرس الجانب الطبيعي أو الفيزيائي البحت لألصوات . وظيفتها الفونولوجية

ات في اللةة والقواعد التي تضبطها لكي تعطي اللةوية بينما تدرس الفونولوجيا وظيفة تلك األصو
 .تركيبات ذات معنى

تزودنا الصوتيات العامة  بوصف للموارد الكاملة للصوت المتوفرة لإلنسان الراغب في التواصل 
بينما تقدم الفونولوجيا، من بين . وهى في جوهرها ال تعتمد على لةات معينة. عن طريق الكالم

خيارات المحددة التي يقوم بها متحدث ما ضمن هذا النطاق من األشياء األخرى، وصفًا لل
ولذلك نجد في المقام األول أن الفونولوجيا تهتم بدراسة لةة واحدة أو بدقة أكثر بضر  . االمكانيات

و لذلك يمكن بناء النظريات الفونولوجية العامة بنقلة واحدة أي، على أساس الحقائق . واحد من اللةة
الصوتيات ) لذا نجد أن هناك فروقًا جوهرية بين النظامين. ثابته للةات معينهالفونولوجية ال
 (.والفونولوجيا
 ، الفونولوجياErick Fudge  إيرك فدج
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