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العلم والسيميائية
مقاربات نظرية-جمال الدين ڤوعي�ش
جامعة اجلزائر  -اجلزائر

امللخّ �ص
ينطلق الت�صور العلمي من قاعدة �سيميائية ،ت�ؤكد ب�أنّ الكون ميكن و�صفه على �أ ّنه جمموعة
جمرات من العالمات العامة التي تتفرع �إىل عالمات خ�صو�صية ،فال ميكن �أن نزعم ب أ� ّننا
قادرون على الإحاطة بن�شاطها وفي�ضها الداليل .كما �أنّ طبيعة االت�صال املالزمة حلقيقة الكون
واتّ�ساقه ،مرتبط باملنطلقات االب�ستيمولوجية التي ت�سمح بتجزئة الوقائع تبعا النتظامها داخل
الن�سق العام ،الذي هو يف تطور م�ستمر على نحو مت�أزم .لذلك ،ال بد من التمييز بني �أمناط
الوجود ،وذلك ب�إ�سقاط اخلربات الناجتة عن تطور العلم يف اتجّ اه اجلماعة بو�صفها جتربة تكون
يف خدمة العن�صر الب�شري ،على �أ�سا�س �أنّ العلم هو �شكل من �أ�شكال احلياة التي ال ميكن متثلها
و�إدراكها �إ ّال بوا�سطة الن�سق ال�سيميائي.

الكلمات املفتاحية :ال�سيميائية ،العلم،املعرفة ،الن�سق ،االب�ستيمولوجيا ،العالمة الكون ،املدلول.
http://journals.uob.edu.bh
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Abstract
The scientific conception proceeds from a semiotic basis stating that the Universe
can be described as a set of galaxies of general signs which branch out in particular
ones, so we cannot pretend that we are able to determine its activities and its semantic
flux. As a result, the nature of communication related to the Universe and its coherence
has a connection with the epistemological foundations which allow to divide the
realities according to their coherence within the general system, which evolves
continuously in a crisis of state. For this reason, there must be a distinction between
the types of existence by projecting the experiences resulting from the development
of science towards the community, as an experience which will serve humanity seeing
that science is a form of life that we cannot assimilate or perceive only through a
semiotic system.

Keywords: Semiotics, science, knowledge, layout epistemology, sign, universe,
signified.
http://journals.uob.edu.bh

294

Gouaich Djamel Eddine: Science and Semiotics

العلم والسيميائية
مقاربات نظرية-جمال الدين ڤوعي�ش
جامعة اجلزائر  -اجلزائر
مقدمة:
�إنّ ما اعترب منذ مدة طويلة من الزمن ق�ضايا
علمية مربهنة ،كان دائما وفيما يظهر يف حاجة
الزمة �إىل "ق�ضايا معتقدة" مهما ّمت اال�صطالح
على نحو هذا االعتقاد بالإميان� ،أو اليقني الأول
�أو احلد�س �أو احل�س امل�شرتك .لذلك ،كان الأمر
متوقفا على بيان املك ّون االعتقادي يف املمار�سة
العلمية .وميكن االقرتاح على هذا اجلانب بنظام
االعتقاد (�أي النظام الذي ت�ؤلفه جمموعة ق�ضايا
متعددة) .يكت�سي هذا املفهوم �أهمية منهاجية
خا�صة ،ذلك �أ ّنه عند طرح م�س�ألة تعقل �شيء ما،
فنحن نطرح بالنتيجة امل�س�ألة ال�سو�سيومعرفية
وال�سو�سيولوجية ل�صيغة التعقل التي يتم من خاللها
تف ّكر �شيء .وال�س�ؤال الذي �ستعنى ال�سيميائية
ب ــ"االجابة" عنه كان :كيف ميكن للممار�سة
العلمية �أن تكون اختبارية وو�ضعية وريا�ضية ،و�أن
ت�ستبطن ،يف الوقت ذاتهّ � ،أي م�ضمون اعتقاديّ � ،أي
بعد المعريف والمنطقي؟
�إنّ كل ممار�سة علمية تنغلق عند التدقيق
على نظامني اثنني ،على �أ ّنهما يوجدان دائما يف
درجة عالية من التداخل� ،إ ّنهما نظام التعقل
ونظام االعتقاد .والق�صد من تداخلهما الإ�شارة
�إىل ممازجة العن�صر االعتقادي لكل فعل معريف،
�إذ �أ ّنه يف الفعل املعريف ،ف�إنّ املعرفة لي�ست هي
كلية الفعل ،حيث �أنّ املو�ضوع املعلوم و�إذا مل يكن
جتريدا خال�صا ،ف�إنّ املعلوم لن يكون موازنة فعلية
للواقع .بهذا املعنى �سيكون للفظة "اعتقاد" �أن
ي�شار بها �إىل كل ما هو يف �أقوالنا املتيقنة عمليا �أو
http://journals.uob.edu.bh

حتى ت�أمليا مقت�ضيا ،لدى الذات كما لدى املو�ضوع،
عن�صرا مك ّمال ول�صيقا بالتمثل العقلي ،ولكنّ
العن�صر االعتقادي لي�س مفروزا على نحو مبا�شر.
مت�سكنا بنوع من احلقائق العلمية "اخلال�صة"؛
ف�إنّ ّ
�أي تلك املجردة عن كل �صلة اعتقادية واملنزهة عن
كل �أبعاد "ما فوق العلمية" ،فنحن لن نكون بعيدين
عن دائرة الوهم �أو التجاوز.
�إنّ املعرفة العلمية ت�ضمر دائما و�أبدا ملحقات
العاطفة والهدف ،وقد تكون حقائق العلم لي�س
كذلك ،لأ ّنها حماطة من كل جانب بقيود غري
مكت�شفة ،كما �أنّ ا�ستخدامنا للنظريات العلمية
يخ�ضع للمفاهيم امليتافيزيقية املبهمة .هذه
املعرفة املتنا�سقة التي تدعى يف �صلب املفهوم
ب ــ"العلم" تظهر باجتماع نظامني من التجربة
يت�ألف الأول من التمييز املبا�شر الفوري بني
املالحظات اخلا�صة ،بينما الثاين فهو يت�ألف من
طرائقنا العامة يف �إدراك الكون.
فالق�ضية التي �سنناق�شها بالأ�سا�س� ،أ ّنه ال
ميكن �أن يتم � ّأي تفكري مبعزل عن العالمات ،من
منطلق �أنّ التفكري عن طريق العالمات جدير
با�ستك�شافه عرب الوقائع اخلارجية ،و�أنّ هذه
الوقائع هي التي ت�ضفي امل�شروعية على �إدراك
الفكر والتعرف �إليه ،لأنّ ما ال يدرك ال وجود له.
ومنه ،فالتفكري العلمي وغري العلمي هو ذو طبيعة
�سيميائية واقعية بال�ضرورة ،بل يعتقد �أنّ كل تفكري
هو مبثابة عالمة ،و�أنّ الأفكار والق�ضايا العلمية
هي فعال مو�ضوع بحث �سيميوطيقي خال�ص.
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 -1ماهية العلم:

�إنّ كلمة "علم" يف "ل�سان العرب" البن منظور
هي من �صفات اللهّ ع ّز وجل:وهو اخل ّالق العليم،
وقال ":عامل الغيب وال�شهادة" ،وقال " :ع ّالم
الغيوب " فهو اللهّ العامل مبا كان وما يكون وملّا يكن
بعد قبل �أن يكون ،مل يزل عاملا وال يزال عاملا مبا
كان وما يكون ،وال يخفى عليه خافية يف الأر�ض
ال�سماء .وعليم ،فعيل :من �أبنية املبالغة.
وال يف ّ
اللهّ
ّ
ويجوز �أن يقال للإن�سان الذي علمه علما من
العلوم عليم .والعلم :نقي�ض اجلهل ،وعلم علما
وعلم هو نف�سه ،ورجل عامل وعليم من قوم علماء
فيهما جميعا ( )...والعاملون� :أ�صناف اخللق.
والعامل :اخللق ك ّله ،وقيل :هو ما احتواه بطن
الفلك(� .)1أ ّما العالمة اجلوهري فالعلم عنده هو:
العالمة والعلم :اجلبل ( )...وعلم الرجل يعلم
علما� ،إذا �صار �أعلم ،وعلمت ّ
ال�شيء �أعلمه علما:
عرفته .وعاملت الرجل فعلمته �أعلمه ّ
بال�ضم:غلبته
بالعلم ( )...ورجل ع ّالمة؛ �أي عامل ج ّدا ،والهاء
للمبالغة ،ك�أ ّنهم يريدون به داهية(.")2
وهكذا ي�صبح العلم عند ابن منظور هو نقي�ض
اجلهل ،ومن يتم ّيز به هو الإن�سان ّ
املف�ضل الذي
ميتلك �أ�سرار باطن العامل اخلفية ،والتي يعجز
اجلاهل عن بلوغها.
وهو عند الالند� :أ -مرادف )...( Savoi
يوجه ال�سلوك
ب-
بالتو�سع (وب�إفراط قليل) ما ّ
ّ
على نحو منا�سب ،كما هو حال معرفة نيرّ ة
و�صحيحة( .)...ج -مهارة تقنية (ال �سيما يف مادة
ال ّر�سم ،املو�سيقى ،نظم ّ
ال�شعر) :معرفة املهنة �أو
ال�صنعة .د -جمموعة معارف و�أبحاث على درجة
كافية من الوحدة والعمومية ،ومن �ش�أنها �أن
تقود الب�شر الذين يتك ّر�سون لها �إىل ا�ستنتاجات
 -1ابن منظور :ل�سان العرب املحيط ،قدّم له،عبدا هلل العاليلي،
�إعداد وت�صنيف :يو�سف خ ّياط وندمي مرع�شلي ،املج ّلد الثاين)،
من الزاي �إىل الفاء) ،دار ل�سان العرب ،بريوت0791،م� ،ص�.ص:.
.178-078
 -2اجلوهري :ال�صحاح يف اللغة والعلوم ،تقدمي :عبد اهلل العاليلي،
�إعداد وت�صنيف :يو�سف خياط وندمي مرع�شلي ،املجلد الثاين)،من
الزاي �إىل الفاء( ،دار ل�سان العرب ،بريوت4791،م� ،ص.151 :.
http://journals.uob.edu.bh
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متنا�سقة ،ال تنجم عن موا�ضعات ارجتالية وال عن
�أذواق �أو اهتمامات فردية تكون م�شرتكة بينها ،بل
تنجم عن عالقات مو�ضوعية نكت�شفها بالتدرج
ون�ؤ ّكدها مبناهج حت ّقق حمددة.
�إنّ كال من النظم التي �أتينا على حتديدها
هو "علم"؛ و�إنّ تعبري "العلم" ب�صيغة املفرد،
(و�أحيانا بحرف كبري" )" La Scienceيدل� :إ ّما
جملة العلوم املفهومة على هذا النحو" :تق ّدمات
العلم احلديث" -و�إ ّما ،باملجرد ،على علم غري
حمدد ،خ�صو�صا من حيث اعتبار �سلطانه وقيمته:
"�أثبت العلم �أنّ النجوم هي �شمو�س -" و�إ ّما� ،أخريا
على املوقف الفكري امل�شرتك بينها " :ال يعرف
العلم يف دوره كائنا �آخر ،واقعا �آخر �سوى ذلك
الذي يت�ض ّمنه يف معادالته و�صيغه".
ﻫ -بنحو �أخ�ص ،يف مقابل "الآداب" (والفل�سفة
باعتبارها جزءا من "الآداب" وكذلك يف مقابل
احلقوق والطب :الريا�ضيات ،الفلك ،الكيمياء
والعلوم املو�سومة ب" -العلوم الطبيعية")� -.إنّ
هذا التقابل الذي ك ّر�سه تنظيم الكليات يف فرن�سا
ال يبدو قائما على �أ�سباب ميكن ت�سويغها نظريا:
"�إنّ  الف�صل امل�ستحيل وامل�ؤ�سف بني الآداب والعلوم
ال يع ّر�ض م�ستقبل الفل�سفة للخطر وح�سب؛ بل
يز ّيف �أي�ضا تاريخها ويجعل ما�ضيها بال معنى،
حيث يعزلها عن التنظريات العلمية التي جت ّذرت
فيها على الدوام "  .
لقد اتّ�سمت كلمة علم ( Scientiaيف ال ّالتينية)
قوي كاد يتال�شى يف ع�صرنا
طيلة �أمد طويل مبعنى ّ
مع تطور "العلوم" .فقد ا�ستعمل �أفالطون هذه
الكلمة مبعان �شتّى؛ لك ّنه يف ت�صنيفه درجات
املعرفة يطلقها على الدرجة الأرفع :فتدل على
الفكر النظري ،وتدل على املعرفة التامة.
عند �أر�سطو ،يجري ا�ستعمال الكلمة بكيفية
وا�سعة؛ فهو ي�س ّلم بتن ّوع يف العلوم مبعنى قريب يف
بع�ض اجلوانب من معنى احلديثني ،معنى العلوم
غري الكاملة ك ّلها؛ لك ّنما العلم مبعناه احلق ،ذلك
الذي يكون علما على �أح�سن وجه .يقول �أي�ضا ب�أ ّنه
ال يكون هنالك علم �إ ّال عندما ال نعلم �سوى �أنّ
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الأ�شياء ال ميكنها �أن تكون على نحو �آخر؛ فالعلم
يتع ّلق بال�ضروري ،الواجب والأزيل.
القوي لكلمة  "Scientiaم�ألوفا يف
وكان املعنى ّ
الع�صر الو�سيط ،وكان مهيمنا يف فل�سفة القرن
ال�سابع ع�شر.
يف اللغة الالهوتية ،العلم هو ال ّلفظ الأكرث
تداوال للداللة على معرفة اللهّ للعامل� .إنّ هذا
التعريف ،الوارد غالبا� ،إنمّ ا ي�سرتجع �صيغة رائجة
يف الفل�سفة املدر�سية تتع ّلق هي يف ذاتها مبقطع
من الأخالق .لكن مع كانط ،بد�أ ما كان يدعوه
غوكلينو�س يحتل املكانة الأوىل .ال ريب �أنّ كانط
يعترب دوما العلم حقا )wissenschaft) Eigenthiche
ما يكون مو�ضوع يقني واجب؛ لك ّنه يع ّرف العلم
عموما ب�أ ّنه :كل مذهب ي�ش ّكل منظومة� ،أي كل
جمموعة معارف ّ
منظمة بح�سب املبادئ .و�إنّ
هذا التعريف الأخري هو امل�أثور اليوم .وحني ك ّر�س
�سبن�سر هذا الفهم� ،إنمّ ا عار�ض يف �صيغة �شهرية؛
املعرفة العامية ،مع العلم والفل�سفة :فالأوىل هي
املوحدة والثاين هو املعرفة املوحدة جزئيا؛
املعرفة ّ
والأخرية هي املعرفة املوحدة كليا .نعرف �أنّ
الكثريين من معا�صرينا يذهبون �إىل �أبعد من ذلك
ال�سوي منظومة مالحظات
و�أ ّنهم ال يرون يف العلم
ّ
ت�سمح بت�صنيف الظواهر وتوقعها .من ّثم ،وبق�صد
تقريظي ،يقال على منهج �أكيد ميكن الوقوف به؛
ويقال على حقيقة يحكم لها ب�أ ّنها وطيدة الأركان،
ب�أدلة �صحيحة- .هذا املعنى مبالغ فيه قليال ،لك ّنه
م�ألوف جدا يف ال ّل�سان املعا�صر "(.)3
يتّ�ضح من تعريف الالند للعلم  -ونحن ذكرناه
يوجه
ب�إ�سهاب عن ق�صد-؛ �أ ّنه ي�شبه النموذج الذي ّ
�سلوك الإن�سان بغية اكت�ساب معرفة دقيقة ومهارة
عالية مت ّكناه من ّ
تخطي ال�صعاب ،والتح ّكم يف
املعلومات املكت�سبة ،وبالتايل اكت�ساب معرفة عقالنية
ي�ستطيع بف�ضلها الولوج يف خبايا الكون والطبيعة.
� -3أندريه الالند :املو�سوعة الفل�سفية ،املجلد الثالث؛  ،R-Zتعريب:
خليل �أحمد خليل،تعهده و�أ�شرف عليه ح�صرا� :أحمد عويدات،
من�شورات عويدات ،بريوت/باري�س،الطبعة الأوىل1996 ،م،
�ص� 9421.إىل .6521
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�إ ّننا ن�ستطيع التمييز بني العلوم �إ ّما عن
طريق مناهجها يف العلوم الفر�ضية-اال�ستقرائية
(الريا�ضيات) �أو يف العلوم التجريبية (فيزياء،
كيمياء ،بيوليجيا) ،من الطبيعة ،من احلياة� ،أو
من علوم الإن�سان (العلوم الإن�سانية) ،خا�صة عند
فال�سفة املثالية الأملانية :علم = الفل�سفة املنجزة
يف نظام "(.)4
ويف احلديث عن الفال�سفة املثاليني الأملان ،ال
منا�ص من ذكر تعريف هيغل للعلم الذي يعتربه
"املعرفة الذهنية للفكر اخلال�ص .ون�شاط هذا
الفكر هو الذي يح ّدد املعرفة ،و� ّأي عن�صر غريب
تدح�ضه هذه املعرفة التي تبلغ بذلك الت�ساوي مع
ذاتها� .إنّ العلم هو مفهوم قائم بذاته ومبتكر
لنف�سه "(.)5
ميكن القول بع�ض عر�ضنا لكل هذه التعاريف
حول مدلول كلمة "علم" ،ب�أنّ غالبية الفال�سفة
واملفكرين نظروا �إليه على �أ ّنه معرفة "�صارمة"
و"دقيقة" م�ستم ّدة من الواقع ،وقائمة على
املالحظات والتجارب؛ وبالتايل ت�صبح معرفة
"مربهنة" و"مو�ضوعية" ،ال يرقى �إليها ال�شك.
�إنّ وجهة النظر هذه ،ال زالت �شائعة �إىل يومنا
هذا ،رغم �أنّ جذورها تعود �إىل �أفالطون ()Platon
 347/348-423/424ق.م .و�أر�سطو ()Aristote
( 322-384ق.م ،).بل �إىل �أجيال ت�سبقهما
بزمن طويل (ونحن نق�صد م�ساهمات طالي�س
وفيتاغورث) ،لكن " لأفالطون و�أر�سطو الف�ضل
الكبري يف �إي�ضاح املالمح الرئي�سية للعلم ،فالعلم
ي�ؤكد على مالحظة احلوادث اخلا�صة والتعميم
اال�ستنتاجي وي�ضع الأ�شياء يف ت�صنيفات وا�سعة
ح�سب �أمناط فعالياتها ،وبعبارة �أخرى ،ح�سب
4- Baraquin Jean-Nöella et Dugué Anne–Baudart:
Dictionnaire de philosophie, Jacqueline LaffiteJoël Wilfert, Deuxième édition, Arnand Colin, Paris,
(2000), p.: 266.
5- Hegel Georg Wilhelm Friedrich: Propédeutique
philosophique, Traduite et présentée par Maurice
de gandillac, Éditions Gonthier, Pays Bas, (1971),
p.:177.

)Semat, 2, 2, (May 2014

قوانني الطبيعة التي ّ
تو�ضحها تلك الأ�شياء"(.)6
ففي كتاب ‹امليتافيزيقا› حت ّدث �أر�سطو
ب�إ�سهاب عن قانون اجلاذبية الأر�ضية  -قبل
ظهور نظرية نيوتن مبئات ال�سنني ،-وذلك
بو�صفه للأج�سام التي متيل �إىل الأ�سفل،
و�أل�سنة ال ّلهيب التي ت�صعد �إىل الأعلى .كما قام
"بت�صنيف"مك ّونات الطبيعة املادية ،معتمدا على
مالحظاته اال�ستنتاجية القابلة للتج ّدد وذلك
ح�سب تغيرّات مك ّونات الطبيعة نف�سها.
�إنّ كتابه ‹امليتافيزيقا› هو حماولة جادة لربط
العلم بالفل�سفة ،فح�سب اعتقاده "كل واحد ي�ساعد
الآخر ،فواجب الفل�سفة هو التوفيق بني الأفكار
مثلما تظهر يف احلقائق العلمية ،ومه ّمتها البحث
يف التعميمات التي مت ّيز الوقائع الكاملة للحقائق،
والتي ال تكون احلقائق بدونها �إ ّال جتريدا� .أ ّما العلم
فدوره فهم احلقيقة الكامنة وراء الظواهر .وعليه،
يقوم كل من الفل�سفة والعلم بنقد وانتقاد بع�ضهما
البع�ض؛ فعلى النظام الفل�سفي �أن يق ّدم �شرحا
للحقائق امللمو�سة ويقوم العلم بالتجريد من ذلك
ال�شرح .وقد وجدت الكثري من العلوم �أ�س�سها يف
احلقائق امللمو�سة التي تق ّدمها الأنظمة الفل�سية".
واالب�ستيمولوجيا ب�صفتها "معرفة املعرفة"
ال تتم �إ ّال من خالل املعرفة ذاتها؛ �أي من داخل
بناءاتها املفهومية و�أن�ساقها النظرية ولغاتها
الرمزية ،حيث يقول الفرن�سي با�شالر :هناك
بالن�سبة ل ّأي مفهوم علمي خط�أ يتوجب ت�صويبه،
وقبل ال�شروع يف �أ ّية معرفة مو�ضوعية يتوجب حتليل
العقل حتليال �سيكولوجيا ،لي�س فقط ب�شكل جممل،
و�إنمّ ا كذلك يف م�ستوى كل املفاهيم اخلا�صة.7
فاالب�ستيمولوجيا وفق هذا املنظور ،ت�صبح
انعكا�س املعرفة على نف�سها ولكن على م�ستوى
 -6وايتهايد �ألفرد نورث :مغامرات الأفكار :عر�ض فل�سفي رائع
للأفكار واحل�ضارات ،ترجمة �أني�س زكي ح�سن ،مراجعة :حممود
الأمني ،الطبعة الثانية ،دار مكتبة احلياة ،بريوت1966 ،م،
�ص.932:.
 - 7غا�ستون با�شالر :فل�سفة الرف�ض ،ترجمة خليل �أحمد خليل ،دار
احلداثة ،بريوت1985 ،م� ،ص.62.
http://journals.uob.edu.bh
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املفاهيم واملخططات التف�سريية والنظريات
والأن�ساق ال�صورية فقط .حيث �أ ّنه لي�س من مهام
امل�شتغل باحلقل االب�ستيمولوجي ،وهو يحلل خطابا
فيزيائيا� ،أن يت�ساءل عن الطوائف الدينية �أو
االنتماءات احل�ضارية �أو الطبقات االجتماعية
للفاعل املعريف الذي يتدار�سه (ونحن نق�صد العامل
الفيزيائي) .بل حتى م�صطلح الفاعل املعريف لي�س
مما يلتفت �إليه ب�إحلاح .وقد يكون ال�سبب �أنّ مثل
ّ
هذه االعتبارات تبقى خارج ال�صورة الأولية التي
يت�أ�س�س مبوجبها املو�ضوع املعريف �ضمن املقاربة
االب�ستيمولوجية.
�إنّ �أ�سرار الطبيعة خفية؛ ومهما حتركت دائما،
ال ن�ستطيع  -كما يرى الفرن�سي پا�سكال بالز
(1623( )Pascal Blaiseم1662-م) – اكت�شاف
خباياها ،فالزمن يك�شف ذلك على ممر الأطوار،
ورغم بقائها كما هي ،ال زالت مل ُتعرف �أكرث� .إنّ
التجارب التي تلهمنا الذكاء تتزايد با�ستمرار ،ومبا
�أ ّنها "املبادئ الوحيدة" للمعرفة العلمية و�أ�س�سها،
فالنتائج كذلك تتزايد( )...حتى �أنّ جمموع
الرجال بعد تعاقب القرون� ،أمكن اعتبارهم رجال
واحدا ،باق ليتع ّلم با�ستمرار.8
ولأنّ هدف العلم هو عدم املعرفة قبل املعرفة؛
فهو "يرف�ض" كل نظام قبلي ،ليعترب نف�سه باب ًا
مفتوح ًا �أمام "طبيعة جديدة" :طبيعة مفتوحة
مبعنى �آخر ،والتي هدفها يتمثل يف �أن ال نكون ما
نعتقد ،لكن نكون دائما ما ك ّنا نعتقد �أن نكون.
"مف�سر الطبيعة" ،ومعرفته لها مرتبطة
االن�سان هو ّ
مبالحظاته عن طريق الأ�شياء �أو الفكر .فكل من
العلم والقدرة الإن�سانية هدفهما واحد ،لأنّ اجلهل
هو ال�سبب الذي مينع من التح ّقق العلمي .فنحن ال
منتلك الطبيعة �إ ّال باخل�ضوع لنوامي�سها.
كما �أنّ كل الآثار الإن�سانية املوجودة اليوم
هي وليدة امل�صادفة و التجارب الب�سيطة �أكرث
منها للعلوم؛ لأنّ العلوم اليوم ما هي �إ ّال ترابط
8- Pascal Blaise: Traité du vide, Garnier-Flammarion,
Paris, (1985), p.p.: 60-61.
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اكت�شافات �سابقة ولي�ست و�سائل اخرتاع وال و�سائط
لآثار جديدة .فهي ال تق ّدم �شيئا لالخرتاعات
والإبداعات ،لأنّ "املنطق احلايل" ال يقدم �شيئا
لن�ش�أة العلوم.

 -2ال�سيميائية يف تطوراتها املعا�صرة:

ال�سيمياء هي العلم الذي يدر�س حياة
العالمات� ،أ ّيا كان م�صدرها ،يف �إطار احلياة
االجتماعية ،وقد جعل العامل الل�ساين ال�سوي�سري
ف .دو�سو�سري (1857( )F. de Sausureم1913-م)
هذا العلم مقت�صرا على درا�سة العالمات يف داللتها
االجتماعية ،ممّ ا يفهم به الب�شر بع�ضهم بع�ضا،
باعتبار اللغة نظاما من العالمات .ثم تداخل
م�صطلح ال�سيميولوجيا ( )Sémiologieمع م�صطلح
�آخر هو ( ،)Sémiotiqueفم�صطلح "ال�سيميولوجيا"
ي�ستعمله الأوروبيون ،وم�صطلح "ال�سيميوطيقا"
ي�ستخدمه الأمريكان .ويوجد �أي�ضا باللغة العربية
م�صطلح "ال�سيمياء" و"ال�سيميائية" ،و"علم
العالمات" ،مبعنى عالمة �أو ملمح ،وتوجد عالمية
الأدب ،التي ت�سعى �إىل ت�أ�سي�س نظرية يف كيفيات
اخلطاب باعتباره حدثا عالميا؛ �أي �سيميائيا،
يـت�ألف من نظام من العالمات اجلمالية.
ومنه ،ف�إنّ ال�سيميائية مل ت�صبح علما قائما
بذاته �إ ّال بف�ضل املجهودات التي قدمها كثري من
الدار�سني �أبرزهم الأمريكي �شارل �ساندر�س بري�س
(1839( )C. S. Peirceم1914-م) ،فهي يف نظره،
علم الإ�شارة الذي ي�شمل جميع العلوم الإن�سانية
والطبيعية الأخرى ،حيث يذكر" :لي�س با�ستطاعتي
�أن �أدر�س � ّأي �شيء يف الكون ،كالريا�ضيات والأخالق
وامليتافيزياء واجلاذبية الأر�ضية والديناميكية
احلرارية والب�صريات والكيمياء ،وعلم الت�شريح
املقارن وعلم الفلك وعلم النف�س وعلم ال�صوتيات
وعلم االقت�صاد وتاريخ العلم والكالم ()...
وال�سكوت والرجال والن�ساء والنبيذ وعلم القيا�س
واملوازين� ،إ ّال على �أ ّنه نظام �سيميولوجي"(.)9
 - 9بيري غريو :علم ال�سيميولوجيا ،ترجمة عيا�شي ،دار طال�س،
�سوريا ،ط8891 ،1.م� ،ص� .ص.11-01 .
http://journals.uob.edu.bh

ف�إذا افرت�ضنا �أنّ ال�سيميائية تعرف بو�صفها
م�شروعا دالليا قابال للمعرفة ،ميكن �أن نت�ساءل
يف هذا ال�سياق ،عن طبيعة ال�سناد الإ�شكايل الذي
تت�أ�س�س وفقه املعرفة الداللية .لن�سلم يف البداية
ب�أ ّنه ي�ستحيل �إدراك ظاهرة �أل�سنية بعزلها عن
نظام الدليل ،الأمر الذي يقودنا �إىل التقاط الدليل
باعتباره عن�صرا يف �صلب النظام و»مو�ضوعا
عالئقيا يحتاج �إىل بناء"(.)10
�ضمن هذا الت�صور املنهجي ،ت�سعى ال�سيميائية
�إىل الدرا�سة العلمية لأنظمة الداللة التي تتفرع تبعا
لتجلياتها التعبريية �إىل �أق�سام ثالثة :ي�شمل الق�سم
الأول �أنظمة الداللة التي ت�ستعمل اللغة الطبيعية
كمو�ضوع لتجلياتها :الأدب وخمتلف �أنواع اخلطاب
(ديني� ،أ�سطوري ،فولكلوري ،تاريخي ،قانوين...،
�إلخ) .وتندرج �ضمن الق�سم الثاين الأنظمة غري
الأل�سنية كالر�سم والهند�سة واملو�سيقى ،ويعترب
الق�سم الثالث ت�أليفيا يحيل مو�ضوعه على �أنظمة
الداللة التي جتمع يف جتلياتها بني املظهرين اللغوي
وغري اللغوي كامل�سرح وال�سينما والأوبريا�...إلخ.11
ا�ستنادا �إىل هذا التعريف تعنى ال�سيميائية
املعا�صرة بو�صف �شكل امل�ضمون و�صفا ينبني على
امل�سلمات التالية:
 ي�ش ّكل الن�ص كيانا دالليا قائما بذاته ،ال حتتاجيف و�صفه �إىل معلومات خارجية عنه� ،سواءا تعلقت
بحياة الكاتب �أو الظروف املحيطة به والأحداث
املروية .ينح�صر مو�ضوع ال�سيميائية يف و�صف
الأ�شكال الداخلية لدالالت الن�ص ،ويكفي لكي
نتحقق من هذه امل�سلمة� ،أن نعود �إىل جتاربنا
اخلا�صة مع قراءة الن�صو�ص ال�سردية ،فهي تدلل
على �أنّ الدالالت التي ت�ستقر يف ذهننا ،ونحن ننهي
قراءة الق�صة التي حتيل مبا�شرة على م�ضامينها
10- Coquet J. C: l’école de Paris, in sémiotique,
Hachette université, Paris, 1982, p.p. 6-7.

 -11يطلق على الق�سم الأول :ا�سم ال�سيميائية الفعلية
( ،)Sémiotique verbaleويلحق الق�سم الثاين بال�سيميائية غري
الفعلية ( )Sémiotique non-verbaleويت�صل الق�سم الثالث
بال�سيميائية الت�أليفية.
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وال �إىل االعتبارات اخلارجية عنها.
 وتعترب امل�سلمة الثانية امتدادا للأوىل ،فهيتخ�ص الوحدات الدالة مل�ضمون الن�ص التي ال
حتدد مباهيتها و�إنمّ ا بعالقاتها ال�ضدية ببقية
الوحدات يف �صلب نظام الن�ص ،تدرك هذه
العالقات يف لعبة اخلالفات التي تن�ش�أ بني
الوحدات الن�صية .وي�ستلزم �إدراك دالالت الن�ص
الوقوف عند االختالفات امل�ستقرة على ال�صعيد
النظمي يف م�ضامينه .وتتحدد ،على هذا الأ�سا�س،
الوحدات وقيمتها الداللية انطالقا من العالقات،
ويف �إطار البنية.
 تت�أطر جتليات هذه الوحدات ،على �صعيد الن�صال�سردي ،مب�ستويات عديدة ،يرتبط بع�ضها ببع�ض
وفق ن�سق متجان�س ومتكامل .وعليه ،ينبغي �أن
نحقق احلد الأق�صى من التالحم بني وحدات
كل م�ستوى ،ذلك �أنّ فهم احلكاية "ال يكون فقط
مبتابعة �سرد الق�صة و�إنمّ ا بالتعرف �أي�ضا �إىل
(الطوابق) القائمة فيها ،وب�إ�سقاط الت�سل�سالت
الأفقية للخيط ال�سردي على حمور يبدو �ضمنيا
يف �شكل عمودي� .إنّ قراءة (�سماع) حكاية ال تتم
فقط باملرور من كلمة �إىل �أخرى ،بل باالنتقال من
م�ستوى �إىل م�ستوى �آخر"(.)12
وبناءا على ما تقدم ،توجد ثالث م�ستويات يف
املقاربة ال�سيميائية ،ميكن �أن يو�صف من خاللها
الن�ص ال�سردي :امل�ستوى ال�سردي ،امل�ستوى
اخلطابي وامل�ستوى املنطقي الداليل.
وميثل امل�ستويني ال�سردي واخلطابي البنية
ال�سطحية للن�ص ندرك على م�ستواها �أو�ضاع القوى
الفاعلية يف البناء ال�سردي واحلاالت والتحويالت
التي تطر�أ عليها وامل�سارات ال�صورية املقرتنة بها.
وميثل ال�صعيد املنطقي الداليل البنية العميقة
للن�ص التي ت�ض ّمن الدورة العادية لداللته.
�إنّ الإ�شكال املطروح الآن ،ال يرجع �إىل غياب
12- Rolland Barthes: L’Aventure sémiologique,
Éditions du Seuil, Paris, 1985, p.11.
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املعنى غري الل�ساين ،فهو موجود ،بل �إىل ا�ستحالة
التعبري عنه بغري الألفاظ الل�سانية ،التي تبدو على
الرغم من ذلك ،غري قادرة على حتديد ما يخت�ص
به املعنى غري الل�ساين� .إنّ ال�سيميائية املنطلقة من
الكالم يجب �أن تتخ ّلى عن درا�سة امل�شكل املركزي
يف كل نظام �سيميائي ،وهو م�شكل املعنى ،ذلك
�أ ّنها لن تهتم �سوى باملعنى الل�ساين الذي ت�ضعه
مكان مو�ضوعها احلقيقي .ومل يتم �إبعاد �سيميائية
الأنظمة غري الل�سانية على م�ستوى مو�ضوعها
(الذي هو موجود حقيقة) ،بل على م�ستوى
خطابها(.)13
لهذا ال�سبب ،وقع "تغيري" غري حم�سو�س يف
الدرا�سات ال�سيميائية املعا�صرة ،فعو�ض �أن نعرب،
دون جدوى ،بالكالم عن العالقة الداللية ،نهتم
بالعالقة الرمزية؛ �أي بالعالقة الثانوية التي تربط
بني الكيانات املتجان�سة جمان�سة غري �ضرورية
(والتي ي�ستحيل و�صفها خارجها) مثل ما يفعل
الدليل ،ولكن بطريقة مربرة ،حيث تقوم هكذا
ب�إبراز الآليات املوجودة يف جمتمع ما.
�إنّ جمال الرمز ،املخ�ص�ص عادة �إىل علم
الأنا�سة وتاريخ الأديان وعلم النف�س �أو التحليل
النف�سي ،ي�صبح هكذا مو�ضوع ال�سيميائية� .أ ّما
فائدة الل�سانيات ،يف و�ضعها احلايل على الأقل،
تبدو هنا �إ�شكالية� :إنّ امليدانني مو�ضوعات خمتلفة،
وحتى و�إن التقيا يف مادة واحدة (اللغة مثال) ،ف�إنّ
كال منهما ينظر �إليها بر�ؤية خمتلفة .ذلك �أنّ اللغة
غنية بالإجراءات الرمزية ،ولكن هذه الإجراءات
ال تنتمي �إىل امليكانيزم الل�ساين اخلا�ص .14ويبدو
دمج القوانني غري الرمزية كاملو�سيقى مثال� ،ضمن
مما �سبق� ،إذ �أنّ
مو�ضوع ال�سيميائية �أقل تربيرا ّ
العالقة الرمزية (وعالقة طرف ثالث هو العالقة
الداللية) ذات خ�صو�صية كافية ل�ضرورة درا�ستها
ب�صفة م�ستقلة.
13- Todorov T.: Dictionnaire encyclopédique des
sciences du langage, Éditions du Seuil, Paris, 1972,
p.112.
14- Ibidem, p.113.
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 -3املقاربة ال�سيميائية للعلم:

�إنّ العلم هو حتويل الظواهر �إىل مفاهيم
والتعبري عن نتائجه عن طريق العالمات ،التي
تغدو دالئل عندما ي�ستخدم اال�ستدالل يف ا�ستنباط
الأحكام والبحث عن حلول للم�شكالت التي تت�صل
مما هو
بطرائق التعبري العلمي و�أ�شكاله؛ �أكرث ّ
ت�صور الأ�شياء فح�سب ،على غرار ما يعرفه املنطق
التقليدي .وال غرو �أن ت�ضطلع ال�سيميائيات بوظيفة
الأورغانون مبا كان يطالب به املنطق �سابقا� ،إ ّال
�أ ّنه من جهة �أخرى ويف احلدود التي ال يكون فيها
كل علم جتريبي بجميع االعتبارات �إ ّال "حماولة
الكت�شاف املعطيات التي ميكن ا�ستخدامها كدالئل
جديرة بالثقة"(.)15
وعليه ،ف�إنّ ال�سيميائيات بو�صفها مذهبا وعلما
للعالمات التي ت�ستك�شفها بع�ض العلوم التجريبية
ميكنها �أن حتوز عن جدارة �صفة العلم لهذه
العالمات ،وتنال ثقته� .أنّ هذا العلم ح�سب ما ورد
يف �شرح �إي�ساغوجي( )Isagogè( )16يبحث فيه عن
الأغرا�ض الذاتية للت�صورات والت�صديقات حتقيق ًا
للم�سلكية التي ت�س ّلم الباحثني �إىل مدارك املجهوالت
والوقوف على حقائق املعقوالت.
مما �أ�س�س له كل من بري�س وبارث،
وانطالقا ّ
وغريهما من منظري ال�سيميائيات راهنا ،ميكن
االعتقاد ب�أنّ ال�سيميائيات بو�صفها "مرادفة
للمنطق" هي فل�سفة جديدة للعلم واللغة والتقنية.
لت�صبح �إ�شكالية املعنى ب�ؤرة التفكري ال�سيميائي
التي ك ّلت عقول فال�سفة اللغة والعالمة ،فلم يقووا
على �إح�صاء مناحيها �إح�صاءا �شافيا كافيا ،ولع ّل
احلكمة كامنة يف مثل هذا الت�صور الفل�سفي اخلديج
لعامل املعنى قدميا وحديثا ،على �أ�سا�س �أنّ العالقة
بني املعنى والعالمة تك ّون مدارات ال�سيميائيات على
 -15مار�سيلود �أ�سكال :االتجّ اهات ال�سيميولوجية املعا�صرة ،ترجمة
حميد حلميداين و�آخرون ،دار �إفريقيا لل�شرق ،املغرب9891 ،م،
�ص.43.
 -16كتاب �إي�ساغوجي يعترب �أ�شهر كتب علم املنطق ،كتبه الفيل�سوف
اليوناين «فرفريو�س» يف ال�سنوات املتتالية 072-862م .واعترب
املرجع لعلم املنطق لعدة قرون ،وتعني كلمة �إي�ساغوجي "املدخل"
باللغة اليونانية.
http://journals.uob.edu.bh

اختالف اتجّ اهاتها وتنوع مذاهبها.
�إنّ بناء املو�ضوع العلمي �ضمن املقاربة
ال�سيميائية �سيخ�ضع يف تكوينه ملقدار امل�سافة وزاوية
النظر التي يتم اعتباره من جهتها� .أي �أنّ �سيميائية
املو�ضوع العلمي تنجم عن ت�أكيد عنا�صر حمددة يف
املادة العامة للواقع املبحوث (الواقع العلمي).
وعلى ر�أ�س العنا�صر التي ت�ؤكدها ال�سيميائية جند
عن�صر الداللية ( .)Signifianceعلى �أنّ الداللية
هنا �أبعد ما تكون عن عن�صر ب�سيط ،بل هي على
العك�س متاما عن�صر بالغ التعقيد .لأ ّنه �أوال ،يوجد
الن�شاط العلمي ذاته ،الذي هو بالأ�صالة ،ن�شاط
توليد داللة (ن�سقية) ،وهذا يكفي ليعطيه كامل
م�سوغاته الوجودية .وثانيا ،ف�إنّ توليد الداللة
املعرفية ال�ضيقة هو �إعادة �إنتاج داللة �أو�سع �أعقد،
تتمثل يف الداللة التي ت�ؤلف ن�سيجها �سائر املعاين
الثقافية املحيطة والنافذة ،والتي نزعم �أ ّنها
وبال�ضرورة من طبيعة قيمية .وقد ذهب الرو�سي
�ستيبانوف �إىل القول ب�أنّ علم العالمات هو علم
الأنظمة الدالة يف الطبيعة واملجتمع( ،)17ف�إنّ �أي
ن�سق معريف مهما بلغت جتريديته ال يخرج يف �آخر
التحليل ويف �أوله عن كونه «واقعة دالة» .الأمر
الذي يهيئه لكي يتي�سر كمو�ضوع �سيميائي ،لأنّ
ال�سيميائية لي�ست �شيئا �آخر �إ ّال علم الوقائع الدالة.
يتو�سل به �إىل الداللة .لكن
وتكون العالمة هي ما ّ
يبقى حا�ضرا معنا �أنّ � ّأي ن�سق معريف /علمي يتّ�سم
بازدواجية التكوين .لذلك �سيكون عندنا بعدان،
على الأقل ،بعد معريف/تقني داخلي �ض ّيق ،وبعد
داليل-ثقايف خارجي وا�سع ،يتم مبوجبه النظر
�إىل املمار�سة االب�ستيمية ب�أكملها ،مبعنى �أن تكون
ممار�سة اجتماعية ثقافية تاريخية معقدة .ومن
ث ّمة ،ال بد لها �أن تتلقى �أو تنفعل بكامل زخم
وثقل ال�شروط املحيطة واملحايثة واملحددة للن�سق
االجتماعي العام.

 -17ينظر مقال �أمينة ر�شيد :ال�سيميوطيقا يف الوعي املعريف
املعا�صر� ،ضمن :مدخل �إىل ال�سيميوطيقا ،من�شورات عيون ،املغرب،
7891م ،ج� ،2.ص.16.
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لقد �سعت االب�ستيمولوجيا التقليدية �إىل
ا�ستدبار البعد الثاين قا�صرة م�ساءلتها على البعد
الأول .نقول "االب�ستيمولوجيا التقليدية"� ،أ ّما يف
�أحدث الدرا�سات االب�ستيمولوجية فهي ال تف�صل
بحزم بني ت�ساكن البعدين وت�شاطرهما ،على نحو
ينظر فيه �إىل العلم على �أ ّنه "ي�ؤ�س�س ذاته ويعاود
ت�أ�سي�سها ،حمددا يف ذلك ،دائرة ن�شاطه بوا�سطة
خطابات �إيديولوجية ،ثم هو �أي�ضا و�إىل ذلك،
ي�ؤ�س�س ذاته تبعا جلملة املعطيات احلا�صلة من
انتقاء الأ�شياء التي تالئم املو�ضوع املق�صود بنا�ؤه.
فتلك الدائرة وهذا االنتقاء حماطا كالهما وبالقدر
ذات مبا خارج وداخل بالن�سبة للمو�ضوع"(.)18
و�إنّ الذي �سيعنيه هذا� ،أنّ التحليل ال�سيميائي
لل�شروط الثقافية (التاريخية ،االجتماعية)...
للإنتاج �أو املمار�سة العلمية ،ال يق�صد منه �أن
يلغي التحليل العلمي �أي االب�ستيمولوجي للمعرفة،
والعلمية منها على وجه اخل�صو�ص .ومنه ،ف�إنّ
ال�سيميائية الثقافية امل�شتغلة بتحليل املنظومات
الثقافية وما تفرزه من تعبريات و�آثار ميكن لها
�أن نرثي �أركان املنطق واالب�ستيمولوجيا ،دون �أن
يفر�ض ذلك بال�ضرورة �إزاحة لهما عن علمهما يف
الإبانة عن ال�شروط الفعلية للمعرفة(.)19
ميكن التو�صل �إىل نتيجة مفادها� ،أنّ ال�سيميائية
مما
�أو�سع حدودا و�أبعد مدى كفاعلية نقديةّ ،
ي�ؤهلها �أن حتوي املقاربة االب�ستيمولوجية ،بل
ت�ستثمرها ،وحتى �أ ّنها تتجاوزها .بل ميكن الذهاب
�إىل �أبعد من ذلك ،يف االعتقاد ب�أنّ االب�ستيمولوجيا
(كمعرفة للمعرفة) تك�شف لنا ،عرب التحليل ،عن
جانب خفي منها ،هو جانب املناورة؛ �أي املناورة
�ضد كل ا�ستعادة مو�ضعية منهجية �شارطة للفعل
العلمي .وك�أنّ االب�ستيمولوجيا (�أو على الأقل
علما�ؤها) تعطي االنطباع �أ ّننا ب�إزاء العلم ،نكون

�أمام "واقعة" منف�صلة عن كل �شروط خارجية
عنها ،فهو بالتايل (�أي العلم) ال يخ�ضع �إ ّال
لآلياته الداخلية الن�سقية وال�صورية املغلقة .وهذا
هو االنطباع املق�صود ،هو بالذات ما تت�أ�س�س
ال�سيميائية على طرف نقي�ض منه.
وبناء على ما �سبق عر�ضه ،ميكن القول
ب�أنّ ال�سيميائية تنحو �إىل �أن تكون "همزة
و�صل"مزدوجة االتجّ اه ودائبة احلركة بني البعدين:
االب�سيتمولوجي (العلمي) وال�سو�سيومعريف .لكن
لي�س معنى ذلك �أنّ ال�سيميائية ال حتوز يف ذاتها
على � ّأي منطقة خا�صة بها ،بل الق�ضية تكمن يف
�أنّ جمموعة املناطق البحثية يف �سائر مو�ضوعات
الظاهرة الإن�سانية ،وعلى تعدد وتنوع قطاعاتها
النظرية وتباين منهاجياتها و�أهدافها ت�ؤلف يف
حال تداخلها واحتادها كلية "املقاربة ال�سيميائية
الكربى" ،ورمبا �أمكن القول �أنّ ال�سيميائية تظهر
بالأوىل كمحل لتقاطع العلوم( .)20على �أ ّنها نقطة
تقاطع ثرية وخ�صبة لي�س لالب�ستيمولوجيا وعلم
االجتماع املعريف وح�سب ،بل ملختلف حقول الدرا�سة
يف علوم الإن�سان واملجتمع ،طاملا �أنّ جملة الوقائع
التي ت�شتغل عليها هذه العلوم ي�ستوعبها وال بد
املنظور الداليل .الأمر الذي جعل ال�سيميائية ويف
كل تطوراتها القا�صدة �إىل حماولة ت�أ�سي�س مقاربة
علمية يف ميدان الوقائع الإن�سانية واالجتماعية ،قد
ظهرت �أقرب �إىل منهاج �أو �إىل مباحثة ت�ستق�صى
عن املنطق اخلفي يف املمار�سات االجتماعية
الدالة ،ومن ث ّمة �أقرب �إىل ابتناء الأن�ساق وحتوالتها
ال�سائدة لتنوع وتعدد املادة الدالة(.)21
ف�إذا كان ينظر �إىل العلم واملعرفة على �أ ّنهما
نوعا من "نظام العامل الطبيعي" ومعناه� ،أ ّما
ال�شفرات االجتماعية فهي نظام املجتمع ومعناه،
ت�صبح املقاربة ال�سيميائية هي ا�شتغال على �أنظمة

18- Fernand Dumont: Les idéologies, P.UF., Paris,
1974, p.97.
19- Mouloud N.: Langage et structure (essai de
logique et de sémiologie), Payot, Lausanne-Suisse,
1969, p.208.

20- Julia Kristiva: La sémiologie: science et/
ou critique de la science, in: Théorie d’ensemble
(collectif), Seuil, Paris, 1968, p.82.
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21- Julia Kristiva: Sémiologie, in: Encyclopedia
universalis, Paris, 1974, vol.14, p.862.
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عالمات مبا هي ا�ست�ضمار لأنظمة معان ،يف
منظومة �أ�شد تعقيدا ،حيث يتوارى بع�ضها فوق
بع�ض ،وحيث يحيل بع�ضها على بع�ض .وهو الأمر
الذي يجعلنا نالحظ �أنّ املعاين ،ونظرا للو�ضع
الرتا�سبي الذي تنتظم فيه ،ف�إنّ بع�ضها ي�شتغل
�إزاء البع�ض كعالمات .وهو منظور يقرتب من
وجهة نظر بري�س الذي ي�ضع العالمة �أ�سا�س للعامل
ب�أ�سره� ،إذ �أنّ العالمة هي نقطة االنطالق التي
ينبني عليها تعريف كل عن�صر على حدة ،وهي
�أي�ضا املبد�أ الذي يحكم تف�سري جمموعات العنا�صر
�سواء �أكانت هذه املجموعات جمردة �أو ملمو�سة.22
يف هذه احلالة ،ال ميكن االكتفاء بالت�صور
التقليدي املتداول عن العالمة الذي يقت�صر
على العالمات "امللمو�سة" حيث متثل العالمة
اللغوية منوذجها اال�ستثنائي .لذا كان من
الواجب علميا التعاطي كذلك مع العالمات
"املجردة" (الالملمو�سة) ،نحو الأنغام ،الأذواق
و�أمناط التفكري ،...لتن�شط ال�سيميائية على نحو
جديد ،فحيث يربط العامل بني النظريات يقوم
ال�سيميوطيقي بالربط بني العالمات ،.كون �أنّ
النظرية نف�سها تتحول �إىل دال ،ويتحول املدلول يف
املنظور ال�سيميائي �إىل دال ،ومنه �إىل عالمة.
اخلامتة:
�إذا كان العلم ،ومع كونه "�أدق" الأمناط
املعرفية ،ال يخلو ب�أ ّية حال من �أن ينفتح يف جهات
منه� ،أو �أ ّنه رمبا قد يحيل ،من خالل مك ّوناته
على حمددات لي�ست بال�ضرورة من طبيعة عليمة
خال�صة ،ف�أحرى �أن ي�صدق هذا على غالبية
الأمناط املعرفية.
�إنّ التحليل العلمي هو بخالف عمليات تف�سري
العالمات التي ي�شرتك فيها الإن�سان مع احليوانات؛
�إذ ميكن للربان الأميني واملزارعني الذين ال
يتوافرون على نظريات علمية �أن يف�سروا عالمات
�أحوال الطق�س تف�سريا منتظما ومتنا�سقا؛ وكذلك
� -22إمييل بنفن�ست� :سيميولوجيا اللغة (�ضمن مدخل �إىل
ال�سيميوطيقا) ،ترجمة �سيزا قا�سم ،من�شورات عيون ،املغرب،
7891م ،ج� ،2.ص.01.
http://journals.uob.edu.bh

احليوانات غري العاقلة هي فاعلة و"قادرة" على
فهم العالمات ،فاحل�صان مثال ،حتت �ضربات
ال�سياط يندفع نحو الأمام ،ويبد�أ يف الكر والفر،
لك ّنه ال يك ّون تفكريا علميا-منطقيا من املقدمة
�شيئا من قبيل �إذا �سمع �صوت ال�سوط ف�إ ّنه ينبغي
�أن يرك�ض .وميكن �سياقة �أمثلة مغايرة بخ�صو�ص
مفهوم العالمة وعالقتها بالق�ضية وبالربهان ،فعن
طريق القيا�س املر�أة التي يف ثديها حليب (مقدمة
كربى) ت�شري �إىل �أ ّنها قد حبلت (قيا�س �أكرب).
ولع ّل التحليل ال�سيميائي للوحدات الداللية ا�صطنع
هذا املفهوم القائم على التعداد املعقد للعالمات �أو
اخلا�ص ،ففي علم الريا�ضيات ال ميكن �أن نهتدي
�إىل ر�سم منحنيات املعادالت ما مل نعرف املعادلة
تعريفا كامال ،و�سنجد ب�أنّ تطور العلوم فر�ض
على مناهجها لغة تتجنب الغمو�ض الذي نلفيه يف
اللغات الطبيعية ،فال وجود لتعريف علمي وا�ضح
ودقيق ملفهوم القوة ( )La forceمثل ال�صيغة :ق=
ك ج .هكذا يكون التعريف خطابا يعدد املميزات
تعدادا عاما.
ال ميكن طلب احلقيقة من مطابقة املفاهيم
للوقائع املو�ضوعية ،ولهذا ف�إنّ املو�ضوعات
الفكرية التي تت�سم بطابع التجريد غالبا ما
تو�صف بــ"املعاين الكليات" ،التي تت�ألف من عدد
متناه من الظواهر التي "يوحد" بينها التجان�س،
ولكن هذه املفاهيم الكلية لي�ست �أ�شياءا مادية،
�إذ ال وجود لها �إ ّال يف الوعي ،وال تتمتع بالوجود
الواقعي واملو�ضوعي .ومنها تن�ش�أ الأحكام الكلية
التي تت�أ�س�س عليها كل معرفة علمية ملا تتوافر
عليه من قدرات �إدراكية .على �أ�سا�س �أنّ لي�س كل
املو�ضوعات قابلة للإدراك احل�سي الك ّلي والتام،
وبع�ضها الآخر ميكن �إدراكه الحقا مبجرد توافر
الأبعاد املو�ضوعية لإدراكه.
�آن الأوان لكي ت�ضطلع ال�سيميائيات بوظيفة
مزدوجة ،لكونها تتمتع ب�أهمية مركزية يف القيام
بتوحيد العلوم .فبما �أنّ كل معرفة علمية ال
ميكن التعبري عن نتائجها �إ ّال بالعالمات ،و�أنّ
ال�سيميائيات يف جوهرها لغة قادرة على و�صف

)Semat, 2, 2, (May 2014

كل الأن�ساق ال�سيميائية الدالة ،وت�ستطيع �أن تقدم
حلوال للأ�شكال التعبريية للخطاب العلمي ،ولهذا
تو�صف ب�أ ّنها مبثابة "الأورغانون" الذي راهن عليه
املنطق ،ومن ّثم تتّ�ضح لدينا مطابقة ال�سيميائيات
للمنطق مبفهومه املعا�صر.
لهذا ،بات من الأمر ال�ضروري ،اال�ستناد �إىل
ال�سيميائيات كم�شروع موحد للحقول العلمية على
اختالفها ،ونزعة توحيد العلم جاءت ا�ستجابة

http://journals.uob.edu.bh

303

لدعوى "الفهم العلمي للعامل" ،فنتائج العلوم يتم
التعبري عنها �ضمن �صياغات �سيميائية قوامها
القدرة على امتالك لغة وا�صفة ب�إمكانها ان متتد
�إىل جميع الأن�ساق ال�سيميائية الدالة لكي ت�سهم
يف و�ضع بع�ض احللول مل�شكالتها العلمية وفق
"الأورغانون ال�سيميائي" الذي يفرت�ض بداهة
�إعادة جتديد العلم وتخ�صيب �شبكته املفهومية
و�آلياته الإجرائية.
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