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العالمة

بين اللسانيات والسميولوجيا
عبدالرحمن بن �إبراهيم املهو�س
جامعة الدمام  -اململكة العربية ال�سعودية

امللخّ �ص
حاول هذا البحث �إ�ضاءة مفهوم العالمة يف حقلي الل�سانيات وال�سميولوجيا ،منطلقا من
�أ�صوله القريبة ،وخا�صة ما �أجنزه فردينان دي �سو�سري يف احلقل الل�ساين ،و�شارل بور�س يف
احلقل املنطقي ،و�إن كان مل يغفل العودة �إىل الذاكرة ،يونانية �أو عربية ،متى ما دعت احلاجة
�إىل ذلك.
كما تتبع مفهوم العالمة عرب مراحله �إىل �أن تبلور يف احلقلني املذكورين ،مركزا على �أبرز
املفاهيم املت�صلة بالعالمة ،كاالعتباطية ،والإحالة ،والأثر ،حتى و�صل �إىل نوعي العالمة
الرئي�سني :العالمة الل�سانية ،وغري الل�سانية.ثم تناول ت�أويل العالمة موجزا �أبرز االجتاهات
الت�أويلية ،واختتم حتليل مفهوم التحول وخا�صة عند روالن بارت.
وعلى الرغم من ال�سهولة الظاهرة لتناول العالمة� ,إال �أنها تبدو يف الدرا�سات احلديثة والقدمية
ق�ضية معقدة و�شائكة ,وكلما تقدم فيها الدار�س وجدها تزداد تقاطعا وات�ساعا .ولعل مرد ذلك
�إىل طبيعة العالمة وتغلغلها يف جماالت احلياة كلها؛ مما فر�ضها على العلوم املختلفة من ل�سانية،
و�سميولوجية ،وفل�سفية ،واجتماعية ،ونف�سية ،وغريها.
وتبني من خالل هذا اجلهد املتوا�ضع� ،أن كل �سعي لتحديد م�صطلحات العالمة ومفاهيمها
يقود �إىل الالنهائية ,مثلما تقود العالمة يف ت�أويلها الالنهائي .ومع كل هذا الدر�س احلديث
والقدمي ،ف�إن العالمة مادة ال تنفد ,ومعني ال ين�ضب للدر�س يف كثري من احلقول العلمية.
الكلمات املفتاحية� :سيمولوجيا ،الل�سانيات ،العالمة ،دو �سو�سري بار�س.
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Between Linguistics and Semiology
Abdulrahman Ibrahim Almahws
University of Dammam - Kingdom of Saudi Arabia

Abstract
This research sheds light on the concept of sign in the fields of linguistics and
semiology, going back to its origins, especially what Ferdinand. de. Saussure, the
father of semiology, and Charles. S. Pierce, the father of semiotics have accomplished.
At the same time, considerable attention is paid to ensure that it does not forget its
main roots, whether it is Greek or Arabic.
It enlightens the sign through its stages until they merged in the fields; linguistics
and logic, focusing upon the concepts that have something to do with it such as
arbitrariness, referral and tracinguntil. It becomes two distinguished divisions:
linguistic and non -linguistic. It discusses the interpretations of the sign, concentrating
on approaches of interpretations, and ending with the analysis of Transformation
concept, especially with Roland Barthes’ contribution to semiology.
Even though it seems to be easy to study this phenomenon, it was a complicated
issue in many old and contemporary studies. The deeper the research investigates, the
wider the scope it gets in the case of signs and it is, in fact, caused by the nature of signs
and this can be realized in everyday life situation. Due to these reasons, it dominates
many fields like linguistics, semiology, philosophy, sociology, anthropology and
psychology.
The present research explicitly shows the fact that every effort to identify concepts
eventually leads to infinity, just as it leads to infinite interpretations. As it was
mentioned, sign is an endless source for many scientific fields and this establishes its
continuity for ever.

Keywords: Semiology, semiotics, linguistic, sign, saussure, pierce.
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العالمة

بين اللسانيات والسميولوجيا
عبدالرحمن بن �إبراهيم املهو�س
جامعة الدمام  -اململكة العربية ال�سعودية
تعد العالمة من املفاهيم الل�سانية وال�سميولوجية
الرئي�سة يف الع�صر احلديث ,حيث حظيت باهتمام
بالغ يف الدر�سني ,ال يكاد ال يدانيه �أي مفهوم
�آخر ,فكانت ،وما زالت ،حمور البحوث الل�سانية
وال�سميولوجية ,وينبوعهما الذي ال ين�ضب.
ومرد هذا االهتمام – فيما يبدو -عائد �إىل
�أهمية العالمة وتغلغلها يف جميع مظاهر احلياة,
حتى غدت �أدا ًة لتف�سري الكون برمته ,انطال ًقا من
كون كل ما يف الكون عالمة بتعبري بور�س.
تعددت امل�صطلحات للعالمة ,فو�صفت ب�أنها
الإ�شارة ,والرمز ,والدليل� ,إ�ضاف ًة �إىلامل�صطلحات
الرتاثية كالآية ,وال�سمة ،والداللة .وكما اختلفت
امل�صطلحات اختلفت املفاهيم عند دار�سي
العالمة ,فمفهومها يختلف من دار�س لآخر.
ولعل هذا االختالف يرجع �إىل كون العالمة
تقع على خط التما�س بني درا�سات خمتلفة،
كالفل�سفة ،والل�سانيات ،واالجتماع ،وعلم النف�س،
والإنرثوبولوجيا وغريها .كما تقع على خط
التما�س بني درا�سات احل�ضارات املختلفة من
يونانية ،وهندية ،وعربية ،ومعا�صرة .ولذا يعد
رئي�سا يف احل�ضارات املختلفة،
هذا التناول
ً
وممتدً ا عرب الرتاث الإن�ساين ،جنده يف الرتاث

http://journals.uob.edu.bh

العربي يف حقول عدة( ،)1ويتجاوزه �إىل اليونان،
منذ �أفالطون الذي �أوىل العالمات �ضمن نظريته
()2
وا�ضحا ،وخا�صة يف حماورة كراتيليو�س
اهتماما
ً
ً
– ،CRATYLUSحيث �أكد فيها �أن للأ�شياء
جوه ًرا ثابتًا ،و�أن الكلمة �أداة التعبري عن احلقيقة،
وبالتايل ف�إن العالقة بني الكلمة وحقيقتها الدالة
 -1مع �أن ربط املنجز الغربي احلديث بالرتاث العربي وق�صره
عليه – كما يفعل بع�ض النقاد املعا�صرين  -فيه تع�سف� ,إال �أننا
جند �أنف�سنا م�ضطرين للربط يف بع�ض امل�سائل ,ومنها (العالمة)؛
لأن املنجز العربي يف هذا املجال ال ميكن �إغفاله .و�أجدين يف
�سياق قراءة العالمة يف الل�سانيات احلديثة منجذبا �إىل ا�ستدعاء
الطروحات الرتاثية ,فابن �سينا يح�ضر بقوة يف طرح �سو�سري
للعالمة و�أركانها ,انظر :ال�شفاء (العبارة) ,حتقيق :حممود
اخل�ضريي ,الهيئة امل�صرية العامة ,القاهرة 1970م� .ص40،
والغزايل ،بطرحه ملفهوم العالمة ومراجعها ،يقرتب كثريا من طرح
بور�س ,انظر :الغزايل� ,أبو حامد :معيار العلم ,ت �سليمان دنيا ,دار
املعارف ,القاهرة1969 ,م� .ص 75 ،وعبدالقاهر اجلرجاين كاد
يكون مرجعا لروالن بارت ،وخا�صة يف م�س�ألة الداللتني ال�صريحة
وال�ضمنية .انظر :دالئل الإعجاز يف علم املعاين ،حتقيق :حممد
ر�شيد ر�ضا ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط1988 ،1 ،م� ،ص 202
وما يليها .وهذا ما حدا ببع�ض الدار�سني املحدثني �إىل القول ب�أن
مفهوم العالمة يف الدرا�سات احلديثة ،يتطابق مع مفهوم الداللة
يف الرتاث ,وي�ستند �إىل الر�ؤية الإ�سالمية للعامل ،بو�صفه داللة
على وجود اخلالق يف تف�سريه ملفهوم الداللة يف الفكر الإ�سالمي،
مبا يقابل العالمة يف ال�سميولوجيا .انظر� :أبو زيد ,ن�صر حامد:
�إ�شكالية القراءة و�آليات الت�أويل ,الهيئة العامة لق�صور الثقافة,
القاهرة1991 ,م� ،ص.57 ،
 - 2هذه املحاورة كتبت عام 0360قبل امليالد .وتدور حول عالقة
الكلمات بالأ�شياء ،بني �سقراط الذي ميثل فيما يبدو �صوت �أفالطون
وهريموجني ،حيث يرى هذا الأخري �أنها عالقة اتفاق وا�صطالح،
بينما يرى �سقراط �أنها عالقة طبيعية .وقد ترجم املحاورة �إىل
الإجنليزية وقدم لها وحللهابنيامني جويت ()JowettBenjamin
عام 1871م ،و�ضمت مع �أعمال �أفالطون الكاملة يف جملد واحد،
حتت عنوان (،)The dialogues of PlatoJowett, Benjamin
وحتتل املحاورة ال�صفحات من  .106-1و�ستعتمد درا�ستنا هذه
الرتجمة يف طبعتها  8691املطبوعة يف �أك�سفورد.
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عليها (الدال واملدلول) ناجتة عن تال�ؤم طبيعي،
�أو �شبه طبيعي ،وهذه الر�ؤية تن�سجم مع فل�سفة
�أفالطون املتمحورة حول املحاكاة.
�أما درا�سة العالمة يف الع�صر احلديث
فرتجع – يف معظمها� -إىل مفاهيم اثنني ممن
�أ ّدوا دو ًرا بار ًزا يف ت�أ�سي�س علم العالمات,
هما رائد الل�سانيات احلديثة فردينان دي
�سو�سري( ,)Ferdinand. De. Saussure( ،)3و�أ�ستاذ
()4
ال�سميولوجيا املنطقية �شارلز� .س .بور�س
(.)Charles. S. Peirce

وقد �أ�س�س هذان الرائدان ملفاهيم مهمة
و�أ�سا�سية يف درا�سة العالمة ,كانت منطل ًقا
لل�سانيني وال�سميولوجيني فيما بعد ,منها مفهوم
اعتباطية العالمة  ,-arbitrarinessومفهوم الإحالة
 ,referralومفهوم الأثر� ،tracing -إ�ضافة �إىل عدم
ق�صرهما العالمة على اللغة ,بل تو�سيعها لت�شمل
�أنواع االت�صال الإن�ساين كلها؛ لذا برز ما يعرف
بالعالمة اللفظية وغري اللفظية.
كما كان ل�سميولوجيا التوا�صل دو ٌر يف �إثراء
در�س العالمة ,حيث ظهر ما ي�سمى بوظائف
العالمة ,انطال ًقا من الوظائف التي حددها
جاكب�سون Roman. Jakobson -للغة ,وا�ستند فيها
�إىل العوامل ال�ستة ملوقف االت�صال.
وقد ظهرت اختالفات يف �أركان العالمة,
من ركني �سو�سري الدال واملدلول� ,إىل �أركان
بور�س الثالثة املمثل واملو�ضوع وامل�ؤول ,ثم �أركان
ال�سميولوجيني التوا�صليني الدال واملدلول والق�صد.
 -3فردينان دي �سو�سري (1913 -1857م) يعد رائد الل�سانيات
احلديثة ,وما و�صل من نظريته و�أفكاره كان من خالل كتابه درو�س
يف الأل�سنية العامة ,وهو عبارة عن حما�ضرات جمعها طالبه بعد
وفاته ,وكان لها �أثر كبري يف الفكر الغربي احلديث وخا�صة فيما
يت�صل بالل�سانيات والنقد الأدبي.
� -4شارلز� .س .بور�س فيل�سوف �أمريكي (1839م –  )1914در�س
ال�سيميولوجيا وق�سمها �إىل ثالث �أ�شكال ,العالمة والإ�شارة والرمز,
وقد در�سها من وجهة نظر منطقية خالفا ل�سو�سري الل�ساين ,لذا
جاءت مف�صلة ودقيقة و�شاملة.
http://journals.uob.edu.bh
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هذه االختالفات �أدت �إىل دخول م�س�ألة
الق�صدية وغري الق�صدية يف العالمة ,وظهر
اجتاهان بارزان هما �سميولوجيا التوا�صل,
و�سميولوجيا الداللة ,وكانت م�س�ألة الت�أويل-
 interpretationحا�ضرة بقوة يف هذا الأخري ,ما
و�سع مفهوم العالمة ,فغدا كل ن�ص عالمة.
ومن هنا ظهرت م�س�ألة التح ُّول يف العالمة,
ودخول املتلقي رك ًنا فاعلاً يف بناء الداللة من
جديد ,وهذا و�سع م�س�ألة االعتباطية ،و�أو�صلها �إىل
�أق�صى ما ميكن �أن ت�صل �إليه.
وقبل االنتقال �إىل احلديث عن العالمة �أ�صولها
ومفهومها ،يجدر التفريق بينها وبني ال�سميولوجيا.
فكث ًريا ما يتم اخللط بينهما وطرحهما على
�أنهما �شيء واحد ,وهذا خلط يوقع يف لب�س،
5
فال�سميولوجيا -كما عرفتها جوليا كري�ستيفا
"درا�سة الأنظمة ال�شفوية وغري ال�شفوية ,ومن
�ضمنها اللغات مبا هي �أنظمة �أو عالمات تتمف�صل
داخل تركيب االختالفات� ,إن هذا هو ما ي�شكل
مو�ضوع علم �أخذ يتكون وهو ال�سيميوتيقا (من
الكلمة اليوناين " � " "Semeionأي عالمة").
�إذن ,ال�سميولوجيا هو العلم الذي يدر�س
العالمة ,فهي متثل احلقل الذي يدر�سه� ,أي مادة
الدر�س ال�سميولوجي ,متاما كما يدر�س علم اللغ ِة
النف�س ,وعلم االجتما ِع املجتم َع,
اللغ َة وعلم النف�سِ
َ
وهكذا� .أما العالمة فهي الأداة التي يتم بوا�سطتها
التوا�صل مع الآخرين ,وتتكون من دال ومدلول
عند �سو�سري ,بينما ي�ضيف كثري من الدار�سني �إىل
هذين الركنني ركنا ثالثا هو املرجع.
كل ما �سبق يو�ضح �أن العالمة ،على الرغم
من ب�ساطتها الظاهرة� ،إ�شكالية يف غاية التعقيد،
و�سيت�ضح من خالل البحث �أنها ما تركت حقلاً �إال
دخلته ،و�ش َّكلته ،ومبفاهيم خمتلفة ومعقدة جعلت
منها حمو ًرا لعلوم عدة.
 -5كري�ستيفا ,جوليا :علم الن�ص ,ترجمة :فريد الزاهي ,دار
توبقال للن�شر ,الدار البي�ضاء ,ط1997 ,2م� ,ص.6 ،
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الأ�صول واملفهوم:
متتح الدرا�سات احلديثة حول العالمة – كما
مر -من �أ�صلني :الأول الل�ساين ،ويروده فردينان
دي �سو�سري ,والثاين املنطقي ,ويربز فيه �أ�ستاذ
ال�سميولوجيا املنطقية �شارلز� .س .بور�س.
وعلى الرغم من �أن بور�س تناول العالمة من
وف�صل فيها بدقة متناهية� ,إال �أنَّ
منظور منطقيَّ ,
�سو�سري كان الأ�شهر ,وذلك رمبا يعود �إىل منطلقه
الل�ساين الذي �شمل� ,إ�ضافة �إىل درا�سة العالمة,
ري يف الدر�س
َ
مفاهيم مهم ًة ،كان لها �أث ٌر كب ٌ
احلديث.
ل�سانيات �سو�سري :
بد�أت درا�سة العالمة يف ع�صور مبكرة من
درا�سة الل�سان ,بل �إ َّنها قدمية قدم الدر�س
الل�ساين ,و�إن اختلفت املنطلقات النظرية من
ح�ضارة �إىل �أخرى ,وتباينت الر�ؤى ,فذلك راجع
الختالف ال�سياق العلمي واحل�ضاري والتاريخي.
ومع هذا االمتداد ف�إن كل حديث عن العالمة,
يف الل�سانيات احلديثة ,ال بد من �أن يرجع �إىل
�سو�سري الل�ساين الأ�شهر يف تاريخ الل�سانية.
ولأهمية ما طرحه وا�سبقيته بالن�سبة للفكر الغربي
احلديث ,ي�صبح مالئما تناول ما طرحه حول
العالمة ب�شيء من التف�صيل.
يعرف �سو�سري اللغة ب�أنها" :نظام من العالمات
التي تعرب عن الأفكار"( ،)6م�ؤكدً ا الطبيعة الإ�شارية
للغة ,ومن مقوالته انطلقت الدرا�سات الل�سانية
احلديثة ,موجد ًة قطيع ًة مع الدر�س الل�ساين
التقليدي ,وفاحت ًة للدر�س الل�ساين �آفا ًقا �أرحب.
تتكون العالمة عند �سو�سري( )7من �صورة �سمعية
ومفهوم� ،أي فكرة تقرتن بال�صورة ال�سمعية ,فكلمة
(كتاب) ،على �سبيل املثال ،عالمة ل�سـانية مك ّونة من
�صورة �سمعية ،وهو الإدراك النف�سي لتتابع الأ�صوات
6- Saussure, Ferdinand de: Course in generallingu
istics,Translated,with an introduction and notes by
Wade Baskin,McGraw-Hill,edition, 1, 1966,P.16.

 - 7ال�سابق� ،ص.66.
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(ك -ت -ا-ب) ،ومفهوم ،وهو جمموع ال�صفات
الداللية (ورق-كلمات مطبوعة -ر�سالة.)...
()8
ويقرتح �سو�سري � ،إطالق الدال ()Signifiant
واملدلول ( )Signifiéبدال من ال�صورة ال�سمعية
واملفهوم ،ويعلل هذا ب�أن للم�صطلحني "ف�ضلاً
لإبراز التقابل الذي يف�صل بينهما� ،أو بينهما وبني
املجموع الذي ينتميان �إليه" .كما �أن العالقة بني
املفهوم وال�صورة عالقة احتاد تام.
�إذن ،العالمة الل�سانية تتكون من دال ومدلول
متالزمني ،ال انف�صال بينهما ،ويرتبطان بعالقة
غري معللة" ،فالرابط الذي يجمع بني الدال
واملدلول رابط اعتباطي"( ،)9والعالمة تق�سيم
للواقع عن طريق اال�صطالح ،بخالف ما يظن كثري
من م�ستخدمي اللغة من �أن العالمة الل�سانية ا�سم
للواقع.
وهنا جتدر الإ�شارة �إىل �أن العالمة عند
�سو�سري ال جتمع "بني �شيءٍ وا�سم ،بل بني مفهوم
و�صورة �سمعية"( .)10وبهذا يق�صي املرجع� ،أو
الواقع اخلارجي الذي ت�شري �إليه العالمة .ولعل
منهجه يف درا�سة اللغة درا�سة �آنية داخلية يف�سر
هذا الإق�صاء.
وعلى الرغم من تف�ضل �سو�سري العالمة
الل�سانية� ،إال �أنه ال يق�صر العالمة على الل�سان,
منظومات �أولية كثرية من هذا النوع،
بل �إن ثمة
ٍ
مثل عالمات الطرق ،والإ�شارات ال�ضوئية ,و�إن
كان يعود ويجعلها �شكلاً من �أ�شكال اللغة ،ويجمعها
�أن العالقة بني الدال واملدلول فيها اعتباطية غري
مع ّللة ،مثل العالقة يف العالمة اللغوية.
بيد �أنه جعل اللغة نظاما �أ�سمى لكل الأنظمة
ال�سميولوجية ,لأنها �أكرث الأنظمة داللة و�إيحاء(,)11
ويلح على �أن العالمة ال ميكن �أن تكت�سب مفهومها
 - 8ال�سابق� .ص.67 .
 - 9ال�سابق .ال�صفحة ذاتها.
 - 10ال�سابق .ال�صفحة ذاتها.
 -11مار�سيلو دا�سكال :االجتاهات ال�سيميولوجية املعا�صرة،
ترجمة :حميد حلمداين و�آخرين� ،أفريقيا ال�شرق ،الدار البي�ضاء,
1987م� .ص.22،
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خارج املجال� ،أو النظام اللغوي ,وبناء عليه ،ال
ميكن فهم العالمة ال�سميولوجية ،دون املرور
بالعالمة اللغوية.
هذه املنظومات التي تناولها �سو�سري� ،أ�ضحت
فيما بعد منطلقا �صلبا لل�سانيني يف درا�ساتهم
للعالمة ,وال �سيما �أنه مل يكتف بطرح مفاهيمه
جتاه العالمة ,و�إمنا تنب�أ بظهورعلم جديد
يدر�س هذه العالمات� ,أطلق عليه ال�سميولوجيا،
يقول" :من املمكن ت�صور علم يدر�س العالمات
حية يف املجتمع ،و�سيكون جزءا من علم النف�س
االجتماعي ،ومن ثم جزءا من علم النف�س العام،
و�س�أطلق عليه :ال�سميولوجيا (من اللفظة اليونانية
�سيميون "عالمة"(.))12
منطق بور�س:
اختلفت منطلقات تناول العالمة عند بور�س
عنها عند �سو�سري� ,إال �أن هناك اتفا ًقا يف كثري
من املفاهيم بينهما ,و�إن كان بور�س تناول العالمة
ب�شكل �أكرث تف�صيلاً ودقة.
�أما االتفاق فكان -وفق دولودال  -على مبد�أين
�أ�سا�سيني ,الأول "�أن ال وجود للفكرة دون وجود
للعالمات� ,إذ بدون م�ساعدة العالمات ف�إننا نكون
عاجزين عن التمييز بني فكرتني ب�شكل وا�ضح
ودائم"(� ،)13أما املبد�أ الثاين الذي يلتقيان فيه
"فهو مبد�أ الذرائعية الذي يت�ضمنه ت�صور �سو�سري
لالختالف"(.)14
يرى بور�س �أن كل ما يف الكون عالمة،
منطلقا من �أر�ضية منطقية ،فيقول" :مل يكن
مبقدوري مطلقا القيام بدرا�سة �أي �شيء يف هذا
الكون كالريا�ضيات ,والأخالق ,وامليتافيزيقا,
واجلاذبية والب�صريات ,واالقت�صاد ,وعلم النف�س,
وال�صوتيات ,وتاريخ العلوم ...الخ� ,إال من خالل
in

Course

de:

12- Saussure, Ferdinand
generallinguistics, P. 16.

 -13دولودال ,جريار :ال�سيميائيات �أو نظرية العالمات ,ترجمة:
عبدالرحمن بو علي ,دار احلوار للن�شر والتوزيع ,الالذقية,
ط1،2004م� .ص .58
 -14ال�سابق .ال�صفحة ذاتها.
http://journals.uob.edu.bh
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ال�سميولوجيا"( ،)15وبالتايل فهو يتعامل مع العالمة
تعامال �شموليا ،كما مر.
والعالمة هي منوذج املقولة الثالثة عند بور�س،
وهي بتعريفه"�شيء ينوب ل�شخ�ص عن �شيء،
�شخ�صا،
نتيجة �صلة معينة ،فيخاطب ال�شخ�ص
ً
ليوجد يف ذهنه عالمة مكافئة"( .)16ومن هذا
املفهوم للعالمة وعلمها� ،أخذ يدر�س الرموز
ودالالتها وعالقاتها يف جميع الأ�شياء واملو�ضوعات
الطبيعية والإن�سانية.
و�إذا كان �سو�سري قد ح�صر العالمة بالثنائية
ال�شهرية بني الدال واملدلول( ،)17ف�إن بور�س قد
�أعطاها بعدً ا �أكرب ،ف�أكد �أن العالمة ال تكون �إال
ثالثية ،وفق العنا�صر التالية(:)18
 املمثل Representamen املو�ضوع Objet امل�ؤول Interpretantوقد �أطلق عليها جتريدً ا :الأولية (،)Firstness
والثانوية ( ،)Secundnessوالثالثية ()Thirdness
 .)19وتتفرع هذه الثالثية وتتنوع �إىل عالمات عدة،
ت�صل �إىل �ستة و�ستني نوعا من العالمات( ،)20وفق
العالقة وغريها.
(

15- Peirce, Charles. S: letters to welby,ed, I, clieb,
Newhaven, p. 32..
16- Peirce,Charles Sanders: Collected Papers (8
Vols.). (Ed. Charles Hartshorne,Paul Weiss & Arthur
W Burks). Cambridge,MA: Harvard University
Press,1931-58. 2. 228.

 -17يتطابق هذا الت�صور للعالمة مع ت�صور ابن �سينا لها حيث
يراها تتكون م�سموع ا�سم/معنى ,مق�صيا املرجع .يقول "ومعنى
داللة اللفظ �أن يكون �إذا ارت�سم يف اخليال م�سموع ا�سم ،ارت�سم يف
النف�س معنى ،فتعرف النف�س �أن هذا امل�سموع لهذا املفهوم ،فكلما
�أورده احل�س على النف�س التفتت �إىل معناه" .ال�شفاء (العبارة).
�ص.4 ،
18- Peirce, Charles Sanders: CollectedPapers. 2. 228.

 -19ال�سابق .242 .2
 -20ديكرو� ,أوزوالد و�آخرون :القامو�س املو�سوعي اجلديد لعلوم
الل�سان ,ترجمة :منذر عيا�شي ,جامعة البحرين2003 ,م� .ص.
.290
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وي�ؤكد الفيل�سوف الأمريكي �أن العربة بتفاعل
هذه العنا�صر ،ال بانعزالها ،ويطلق على التفاعل
بني هذه العنا�صر الثالثة :ال�سريورة الت�أويلية
(.)21 )semiosis
وبنا ًء على هذا التق�سيم الثالثي ،يق�سم
ال�سيميائية �إىل ثالثة عنا�صر رئي�سة( :)22الأول
يطلق عليه :النحو ال�صايف ،ووظيفته درا�سة كيفية
جت�سيد العالمة للمعاين .والثاين يطلق عليه:
()23
املنطق اخلال�ص ،ووظيفته  -وفق دا�سكال
 درا�سة "�شروط �صدق التمثيالت" ،وهو مقاربلعلم الداللة� .أما الثالث فيدعوه البالغة اخلال�صة،
ووظيفته درا�سة نظام ال�سريورة.
وتتقابل هذه العنا�صر الثالثة مع �أبعاد العالمة
ال�سابقة ،متفرع ًة �إىل فروع كثرية ،بح�سب العالقة
بني كل عالمة فرعية ب�صيغ الوجود ال�سابقة ،وفق
التايل(:)24
(

�أ -العالمة بحد ذاتها (املمثل) ،وتتفرع �إىل
ثالث عالمات فرعية:

 -1العالمة النوعية ،وذلك بالنظر �إليها بو�صفها
�إمكا ًنا كيف ًيا.
 -2العالمة املفردة ،وذلك بالنظر �إليها بو�صفها
موجودًا متج�سدً ا.
 -3العالمة القانونية ،وذلك بالنظر �إليها بو�صفها
قانونا عاما.

ب -العالمة يف عالقتها باملو�ضوع:
 -1العالمة الأيقونية ،وذلك �إذا ا�شتملت العالمة
على خ�صائ�ص من املو�ضوع بحد ذاته.
 -2العالمة امل�ؤ�شرية ،حني تكون عالقتها باملو�ضوع
عالقة وجود.
 -3العالمة الرمزية ،حني ترتبط بعالقة مع م�ؤول.
21- Peirce, Charles Sanders: CollectedPapers. 5. 484

 -22ال�سابق .229 .2
 -23مار�سيلو دا�سكال :االجتاهات ال�سيميولوجية املعا�صرة .م� .س.
�ص.36 .
 -24ال�سابق .ال�صفحة ذاتها.
http://journals.uob.edu.bh

جـ -العالمة يف عالقتها بامل�ؤول:
 -1العالمة اخلربية ،وذلك باعتبار العالمة
ممكنة.
 -2العالمة التف�صيلية ،وذلك عندما ت�شري �إىل
الواقع.
 -3العالمة الربهانية ،وذلك عندما ت�صبح
�سب ًبا(.)25
مفردة

القانونية العالمة بحد ذاتها
الرمزية
امل�ؤ�شرية
الأيقونية

النوعية

العالمة
العالمة
بعالقاتها باملو�ضوع بعالقاتها بامل�ؤمول

الربهانية
التف�صيلي
احلملية

ومع �أن العالمات وفق املنطق الريا�ضي ت�صل
�إىل �سبع وع�شرين عالمة� ،إال �أن بور�س يق�صرها
على ع�شر عالمات فقط؛ لأنه يرى �أن هذه الع�شرة
قادر ٌة على و�صف �أي نظام �سيميائي مهما كان(:)26
-1-1-1
-1-1-2

ا�سم العالمة
النوعية
الأيقونية املفردة

مثالها
الإح�سا�س باللون الأحمر
جهاز تخطيط احلرارة

 -1-2-2اخلربية امل�ؤ�شريةاملفردة

ال�صراخ الفجائي

التف�صيلية املفردة
االيقونية القانونية
اخلربية امل�ؤ�شرية املفردة
التف�صيلية امل�ؤ�شرية
املفردة
الرمزية اخلربية
التف�صيلية الرمزية
الربهانية

م�ؤ�شر اجتاه الريح
الر�سم البياين
�أ�سماء الإ�شارة

-2-2-2
-1-1-3
-1-2-3
-2-2-3
-1-3-3
-2-3-3
-3-3-3

�إ�شارات املرور
الأ�سماء العامة
امل�سلمات
القيا�سات الربهانية

اعتباطية العالمة:
االعتباطية من املفاهيم املهمة عند الل�سانيني
وال�سميولوجيني ,ويعد �سو�سري رائد الل�سانيات
25- Sebeok, Thomas: Contributions to the doctrine of
signs, Indiana UniversityPress, 1976, p. 8-9. / Ogden,
C.K. &Richards I. A: The meaning of Meaning.
London,1945, p. 282.

- 26ال�سابق .ال�صفحة ذاتها.
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احلديثة �أول من نبه �إىل هذه امل�س�ألة يف الع�صر
احلديث ,حيث �أ�شار �إىل �أن "العالمة اللغوية
اعتباطية"(� ،)27أو بعبارة �أو�ضح" :العالقة بني
الدال واملدلول اعتباطية"()28؛ �أي عرفية ،تعارف
عليها املجتمع.
ولتو�ضيح هذا املفهوم مي ّثل بكلمة (�أخت) حيث
ي�شري �إىل �أن مفهومها "ال تربطه �أ َّية �صلة داخلية
بالأ�صوات �أ -خ -ت "( )29فكان من املمكن �أن متثله
�أي �أ�صوات �أخرى ،م�ستندً ا �إىل االختالفات التي
نراها بني اللغات نحو امل�سميات نف�سها.
وهذا ين�سحب على الكتابة �أي�ضا ،حيث
ي�شري ،ومن قبيل املقارنة �إىل �أن "العالمات
الكتابية اعتباطية فال �صلة مثلاً بني ر�سم التاء
و�صوتها"( ،)30و�إمنا ال�صلة ناجمة عن ا�صطالح
عريف.
والطبيعة االعتباطية للعالمة -كما يراها
�سو�سري -ميزة ت�ؤدي الداللة ب�شكل �أف�ضل من
غريها ،فالعالمات "املت�سمة باالعتباط التام
�أف�ضل من غريها يف �أداء الداللة"( ،)31و�أدعى
ال�ستمرارية اللغة.
هكذا ،جند �أن هذا املبد�أ يحتل �أهمية كربى يف
ر�ؤية �سو�سري وت�صوره للعالمة ،ومن جاء من بعده
يف االجتاهات الل�سانية وال�سميولوجية املتنوعة،
حتى غدا حمور العالمة التي بدورها متثل حمور
الل�سان وال�سميولوجيا يف الوقت نف�سه .كما �أنه
امل�ستند عليه يف مو�ضوع ال�سميولوجيا اللغوية وغري
اللغوية ،فما تندرج عالماته حتت هذا املبد�أ ،فهو
مندرج حتت مظلة ال�سميولوجيا ،وما خرج عنه من
العالمات ف�إنه خارج عنها.
وعلى الرغم من �أن بع�ض الكلمات ذات جر�س
27- Sa us s ure , Fe rdina nd de : C ours e i n
ge ne ra llinguis tic s , p.16.

 - 28ال�سابق .ال�صفحة ذاتها.
 - 29ال�سابق .ال�صفحة ذاتها.
 -30ال�سابق� .ص.119.
 -31ال�سابق� .ص.68 .

http://journals.uob.edu.bh

373

موح� ،إال �أن �سو�سري( )32يعيدنا �إىل �أ�صلها م�شريا
ٍ
�إىل �أن "هذه ال�سمة لي�ست �أ�صيلة فيها( )...ثم
�إن خ�صائ�صها ال�صوتية� ،أو بالأحرى ما نن�سبه
�إليها من تلك امليزات� ،إمنا هو ناجت طبيعي لتطور
نظامها ال�صوتي" ،وهذا يعني �أن االرتباط و�إن
كان يف ظاهره طبيع ًيا� ،إال �أنه عريف بالنظر �إىل
�أ�صل الو�ضع.
�أما من يرى ب�أن �صيغ التعجب تقوم على رابط
�ضروري بني الدال واملدلول ،ف�إن �سو�سري يف ّند ر�أيه،
مقللاً من خطر هذه ال�صيغ مقارنة ب�سابقتها ،فهو
ينفي "وجود �أي رابط طبيعي يف معظمها بني الدال
واملدلول"( ،)33ويدلل على ذلك باالختالف الذي
جنده بني طرق التعبري يف اللغات املختلفة� ،إ�ضاف ًة
يوما ما � ً
ألفاظا
�إىل �أن معظم "�ألفاظ التعجب كانت ً
حمددة املعاين"( ،)34وهكذا يعيد �ألفاظ التعجب-
كما �أعاد الكلمات املحاكية � -إىل �أ�صلها الو�ضعي.
ومع تبني �سو�سري ملبد�أ االعتباطية� ،إال �أنه ال
ي�س ُمها بالن�سبية� ،إذ
يطلق هذه االعتباطية ،و�إمنا ِ
"لي�س هناك لغة تخلو من املربر� ،أما ت�صور لغة
يربر فيها كل �شيء فهو م�ستحيل"(.)35
وهذا املبد�أ ين�سحب على الكلمات املحاكية
لل�صوت � ً
أي�ضا ،فهو يراها اعتباطية ،و�إن كانت
ن�سبي ًة ك�سابقتها ،فهي "لي�ست نادر ًة فح�سب ،لكنها
ت�شتمل على قدر من االعتباطية ،وال تعدو كونها
حد
حماكاة مقاربة ،ومن ثم فهي ا�صطالحية �إىل ٍ
ما يف بع�ض الأ�صوات"( ،)36فهي و�إن كانت حماكية
�صوت ًيا� ،إال �أنها من خالل التوا�ضع ،فالنا�س هم
الذين اختاروا هذه املحاكاة ،وتوا�ضعوا عليها.
ومع �أن معظم الل�سانيني وال�سميولوجيني يعيدون
هذا املبد�أ �إىل �سو�سري� ،إال �أن بع�ضهم يرجعه �إىل

 -32ال�سابق� .ص.69 .
 -33ال�سابق .ال�صفحة ذاتها.
 -34ال�سابق� .ص.70 -69.
 -35ال�سابق� .ص.33 .
 -36ال�سابق� .ص.69 .
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الرتاث ،ومنهم رومان جاكب�سون( )37الذي يرى �أن
اعتباطية الدليل الل�ساين على امل�ستوى التاريخي
لي�ست ل�سو�سري ,بل لليونان ،وال �سيما �أفالطون.
بيد �أن مفهوم اعتباطية العالمة مل يكن –مع
جوهريته -حمل �إجماع ال�سميولوجيني ،بل �إن
اعرتا�ضات جوهري ًة عليه ،جندها عند
هناك
ٍ
أعالم كبار� ،أمثال رومان جاكب�سون ،وبنفين�ست،
� ٍ
و�شرتاو�س ،ودريدا وغريهم.
�إذن ،مفهوم االعتباطية لي�س حديثا ،بل �إنه
من �أكرث املفاهيم الل�سانية اً
تناول عرب التاريخ ،وقد
تناوله �أفالطون يف حماورة كراتيليو�س� ،إال �أنه و�إن
وا�ضحا ،ي�ؤكد
اهتماما
�أوىل العالمة �ضمن نظريته
ً
ً
�أن للأ�شياء جوه ًرا ثابتًا ،و�أن الكلمة �أداة التعبري
عن احلقيقة ،وبالتايل ف�إن العالقة بني الكلمة
وحقيقتها الدالة عليها (الدال واملدلول) ناجت ٌة
عن تال� ٍؤم طبيعي .كما تناول الأ�صوات اللغوية من
خالل ما متتاز به الأ�صوات اللغوية من خوا�ص
تعبريية� .أما من كان يرى اعتباطية العالمة فهم
ال�سف�سطائيون ،وهذا وا�ضح من خالل املحاورة(.)38
�إذن ،هناك ت�أمالت ،يف هذه العالقة بني الدال
واملدلول ،ممتدة عرب التاريخ ،و�إن كان املتتبع
لال�شتغاالت حول العالمة عرب تناوله تاريخ ًيا لهذه
امل�س�ألة ،يجد الغلبة متيل �إىل االعتباطية ،و�أن
العالقة بني الدال واملدلول لي�ست عالقة تال�ؤم
طبيعي.
و�أ ًيا كانت املواقف من مفهوم االعتباطية
عند �سو�سري ،ف�إنه �ش َّكل عن�ص ًرا مه ًما يف البناء
ري من ال�سميولوجيني
ال�سميولوجي ،واعتمد عليه كث ٌ
يف تو�سيع ال�سميولوجيا؛ للتو�سل بها يف مقاربة
الفنون املتنوعة.
 -37ناظم ،ح�سن :مفاهيم ال�شعرية ،املركز الثقايف العربي،
بريوت ،ط1994 ،1م� .ص  .56احلقيقة �أن �سو�سري مل يدّع اكت�شاف
هذا املبد�أ ،بل �إنه �أ�شار �إىل �أنه « ال نزاع على مبد�أ االعتباطية.
لكن كثريا ما ي�صبح اكت�شاف حقيقة ما �أ�سهل من مو�ضعتها املكانة
الالئقة» .انظر:

Saussure,Ferdinand de: Course in generallinguistics
«p. 68.

 -38للمزيد انظر :كراتيليو�س� .ص ،44 ،وما يليها.
http://journals.uob.edu.bh

ويرى ليفي �سرتو�س "�أن الرمز اللغوي �إذا
كان اعتباط ًيا م�سب ًقا ،ف�إنه ال يظل كذلك م�ؤخ ًرا،
�أي �أننا �إذا �أخذنا يف االعتبار الكلمة اللغوية بعد
ا�ستعمالها ،الحظنا �أنها تفقد خا�صية التع�سف
واالعتباط ،وال ي�صح املعنى الذي نعزوه لها جمرد
و�ضع ا�صطالحي"(.)39
وبهذا يلتقي �سرتو�س مع �سو�سري يف م�س�ألة
ن�سبي ِة االعتباط ،وعدم �إطالقها ،حيث تكت�سب
عالقة فيما بعد متنع على الفرد التغيري والتبديل،
من خالل �سلطة اجلماعة .وهكذا ت�صبح
االعتباطية �سم ًة م�ؤقت ًة للغة.
�أما بنفين�ست فريى �أن العالقة بني الدال
واملدلول �ضروري ٌة ولي�ست اعتباطي ًة ،وي�أخذ على
�سو�سري �أنه قد انزلق من التفكري يف اال�سم �إىل
التفكري يف ال�شيء؛ لأن الطابع االعتباطي الذي
حتدث عنه ،لي�س � اَّإل �سم ًة متيز عالقة الدال
بال�شيء الذي يدل عليه ال باملدلول �أوالت�صور
نف�سه"(� ،)40أي �أنه يفرق بني املدلول واملرجع ،ويرى
�أن العالقة بني الدال واملدلول لي�ست اعتباطي ًة،
و�إمنا االعتباطية يف العالقة بني الرمز واملرجع،
ويحدد "�أن العالقة الوحيدة املتع�سفة والطارئة يف
اللغة هي عالقة الرمز( )41بال�شيء اخلارجي الذي
ي�شري �إليه يف حالة وجوده املتعني"(.)42
()43
ويتناول روالن بارت Roland Barthes -
االعتباطية ب�شيء من احلذر ،فحني تناول الل�سان
 -39ف�ضل� .صالح :نظرية البنائية يف النقد الأدبي ،م�ؤ�س�سة خمتار
للن�شر والتوزيع ،القاهرة� .1992 ،ص.43 .
� -40إبراهيم ،زكريا :م�شكلة البنية ،مكتبة م�صر ،القاهرة،
1975م� .ص.51 .
 -41جتدر الإ�شارة �إىل �أن �سو�سري يطلق عليه الرمز ق�صدا ،وذلك
للتفريق بني الدال والرمز ،فهو يرى �أن الرمز يت�ضمن عالقة �سببية
مبدلوله ،بخالف الدال اللغوي الذي تكون فيه العالقة مبدلوله
اعتباطية .انظر:
Saussure, Ferdinand de: Course in generallinguistics,

 -42نظرية البنائية يف النقد الأدبي .م� .س� .ص.43 .

p.68

43- Barthes, Roland: Elements of Semiology,
& translated by Annette Lavers & Colin Smith,Hill
Wang, New York, 1977. P. 14.
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عرفه ب�أنه "نظام من الأعراف" ،وا�ستدرك
بو�صفها (جزئية االعتباط� ،أو بعبارة �أ�صح غري
مدفوعة) ،وبالتايل ف�إن النظام "يقاوم التعديالت
الفردية ،باعتباره م�ؤ�س�سة اجتماعية".
�أهمية مبد�أ االعتباطية لل�سميولوجيا:
يحتل هذا املبد�أ �أهمي ًة كربى يف ر�ؤية �سو�سري
وت�صوره ال�سميولوجي ،ومن جاء من بعده يف
االجتاهات املتنوعة لل�سميولوجيا ،فهذا املبد�أ
حمور العالمة التي بدورها متثل حمور الل�سان،
الطريق الوحيد لل�سميولوجيا .وهو الذي ي�ستند
�إليه �سو�سري يف مو�ضوع ال�سميولوجيا اللغوية وغري
اللغوية ،فما اندرجت عالماته حتت هذا املبد�أ،
فهو مندرج حتت مظلة ال�سميولوجيا ،وما خرج
عنه من العالمات ،ف�إنه خارج عنها؛ لذلك ت�ساءل
عن �إمكانية �إدراج الأمناط التعبريية القائمة
على العالقة الطبيعية يف ال�سميولوجا( ،)44مقر ًرا
�أنه يف حالة �إدماجها ،فلن تكون من مو�ضوعاتها
الرئي�سية التي "�ستكون بال �شك العالمات القائمة
على االعتباطية"(.)45
كما �أن االعتباطية ت�شكل الأ�سا�س اخلفي الذي
بنى عليه �سو�سري مفهوم التمف�صل املزدوج ،وطوره
مارتينيه فيما بعد ،وخ�صو�صا توزيع الدرا�سة بني
مكونني للو�صف الل�ساين� :أحدهما ال�صوتي والآخر
الداليل(.)46
ومن زاوية �أخرى ،ي�شكل هذا املفهوم �أهمية
يف النظر �إىل اللغة بو�صفها ن�س ًقا ،ميتلك تنظيمه
الداخلي ،ف�إذا كانت العالقة يف العالمة طبيعي ًة،
ال اعتباطية ،فهذا يعني �أنها قادرة على تف�سري
نف�سها ،دون احلاجة �إىل العالقة بغريها من
العالمات ،وهذا يناق�ض مبد�أ الن�سق(.)47

العالمة والإحالة:
من االعرتا�ضات البارزة على �سو�سري يف تناوله
للعالمة �إغفاله للمرجع(� )48أو الواقع اخلارجي,
وق�صره العالمة على ركنني هما الدال واملدلول,
حيث يرى بع�ض الدار�سني �أن هذا الإغفال ي�ؤدي
�إىل �إبعاد الدرا�سة عن الدقة العلمية.
جاءت النظرية الإحالية ر َّد فعل للنظرية
الت�صورية التي جندها عند الفيل�سوف الإجنليزي
جون لوك( ,)49فهو يرى �أنَّ «ا�ستعمال الكلمات يجب
�أن يكون الإ�شارة احل�سا�سة �إىل الأفكار ,والأفكار
التي متثلها تعد مغزاها املبا�شر اخلا�ص» حيث ترى
هذه النظرية �أن اللغة و�سيلة لتو�صيل الأفكار.
وقد تعر�ضت هذه النظرية �إىل نقد حاد من
معظم املناهج احلديثة؛ لأنها ترى �أن املعنى هو
الفكرة فكيف يت�سنى للمر�سل �أن ينقل املعنى �إىل
املتلقي ،والأفكار تعد ملكا خا�صا باملر�سل.
من هنا تناول كل من ريت�شاردز(،)50
( ،)Richardsو�أوجدن ( )Ogdenيف كتابهما معنى
املعنى ( ،)The meaning ofmeaningيف كتابهما
معنى املعنى م�س�ألة الإحالة ,وقد �أوجزا فكرتهما
بالعنا�صر التالية:
 -1الرمز ,وهو كل كلمة مكتوبة �أو منطوقة ،تتكون
من وحدات �صوتية,يقابله عند �سو�سري الدال،
والعالقة هنا اعتباطية.
 -2الفكرة� ,أي املفهوم ,وهي ال�صورة الذهنية التي
تتكون من خالل الدال ،ويقابلها عند �سو�سري
املدلول ,والعالقة هنا �سببية.
 -3املرجع ,وهو الواقع اخلارجي ,ولي�س له مقابل
عند �سو�سري.

 -44ال�سابق� .ص.68.
 -45ال�سابق ،ال�صفحة ذاتها.

 -48جتدر الإ�شارة �إىل �أن �سو�سري مل يغفل عن �إيراد املرجع ,بل
�أق�صاه ق�صدا ,حيث يقول «�إن العالمة ال تربط بني ال�شيء واال�سم،
بل بني املفهوم وال�صورة ال�سمعية» ,ويبدو يل �أن منهجه يف تناول
اللغة هو الذي دفعه �إىل ذلك ,فهو يتبنى املنظور الداخلي لدرا�سة
العالمة.انظر� :ص.011 ،
 -49جريو ,بيري :علم الداللة ,ترجمة :مازن الوعر� .ص �ص-57 ،
.58

46- Ducrot, Oswald & Tzvetan Todorov: Ensyclopedic

Dictionary of the Sciences of Language,translated
by,Catherine Porter,The johns Hopkins University Press,
Baltimore & London, 1979.P. 131.

 -47ال�سابق ،ال�صفحة ذاتها.
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50- Ogden, C.K. &Richards I. A:The meaning of
Meaning. p.p. 10-11.
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وبناء على هذه العنا�صر� ،أ�شارا �إىل �ضرورة
تناول العالقات يف العالمة من زاويتني :الأوىل من
خالل العالقة بني الأفكار والكلمات ,والثانية من
خالل عالقة هذه الثنائية� ,أما �إغفال املرجع ف�إنه
ي�ؤدي �إىل خلل يف الدرا�سة العلمية ,وقد �أطلق على
هذه النظرية النظرية الإحالية ,وملثلثهما يف هذا
املجال �شهرة كبرية يف الدرا�سات الل�سانية:
الفكرة

الرمز
املرجع
ونالحظ �أن هذه العنا�صر تتفق مع ر�ؤية كثري
من ال�سميولوجيني( ,)51وعلى ر�أ�سهم بور�س,
كماتقرتب من الر�ؤية الرتاثية ,وخا�صة طرح �أبي
حامد الغزايل( )52الذي يقول�« :إن لل�شيء وجودًا
يف الأعيان ثم يف الأذهان ثم يف الألفاظ ثم يف
الكتابة ،فالكتابة به دالة على اللفظ واللفظ دال
على املعنى الذي يف النف�س والذي هو مثال املوجود
يف الأعيان".
وعليه فقد تناول العالمة من خالل �أربعة
عنا�صر:
 املوجود يف الأعيان. املوجود يف الأذهان. املوجود يف الألفاظ. املوجود يف الكتابة.وقد ترتب على �إ�ضافة املرجع للعالمة كثري من
النقا�شات ,من ذلك ما يتعلق بالعالقة االعتباطية,
ففي حني ر�أى �سو�سري �أن العالقة االعتباطية بني
الدال واملدلول ،ر�أى �آخرون �أن االعتباطية بني
الدال واملرجع ،ولي�س بني الدال واملدلول.
 -51مثل فريجه ,وبور�س ,وموري�س راجع القامو�س املو�سوعي
اجلديد لعلوم الل�سان� ,أوزوالد ديكرو وجان مايري �س�شايفر,
ترجمة ،:منذر عياشي ,جامعة البحرين2003 ،م ,ص.346،
 -52الغزايل� ,أبو حامد :معيار العلم,حتقيق�:سليمان دنيا ,دار
املعارف ,القاهرة1969 ,م� .ص.75 ،
http://journals.uob.edu.bh

العالمة والأثر:
�إذا كان الدال واملدلول هما ركنا العالمة عند
الل�سانيني ,ف�إن دريدا( )53يرى �أن كل عالمة ت�ؤدي
وظيفتني ،هما االختالف والإرجاء ,وبنية العالمة
تعتمد عليهما ،ولي�س على الدال واملدلول� ،أي
�أن العالمة ت ْنب ِني من خالل اختالفها عن
العالمات الأخرى ،وهذا االختالف الذي يعتمد
على الإرجاء "ا ينتهي �إىل احل�ضور الذي ال يتم
احل�صول عليه �أبدا "(.)54
وميكن تو�ضيح ما ذكرناه باملثال الآتي :نحن
منيز بني كلمتي باب وناب من خالل قوة االختالف,
كما منيز كلمة ناب متيي ًزا خمتل ًفا من خالل قوة
الإرجاء التي ندركها حينما تدخل هذه الكلمة يف
تركيب فني ،مثال (ك�شر عن �أنيابه) ,لذا تغدو
العالمة ن�صف مكتملة يف انتظار الن�صف الغائب.
وبناء على هذا النق�ص يف العالمة ي�ضعها
ديريدا حتت املحو ( ،)Under Erasureمما يعني
ق�صور العالمات وعدم كفايتها ،وبالتايل عدم
قطعيتها؛ لعدم احتوائها القيمة املطلقة.
ا�ستنادًا �إىل ما �سبق ،لي�ست العالمة التمثيل
املح�سو�س لل�صورة ال�صوتية ،بل �إ َّنها الأثر الذي
ي�صفه دريدا ب�أنه لي�س طبيع ًيا ,فاللغة "بنية من
الإحاالت الالنهائية ,التي ي�شري فيها كل ن�ص
�إىل الن�صو�ص الأخرى ,وكل عالمة �إىل العالمات
الأخرى� ,إنها بنية ال يوجد فيها �إال �آثار الآثار"(.)55
�إن العالمة حترك الذهن باجتا ِه ما لي�س فيها،
ومن هنا تكت�سب قوتَها ,من خالل الأثر الذي
متتلكه ،والذي يدفعنا �إىل ما ال متتلكه� ,أي �أنها
تذكرنا وتدلنا على ما لي�س فيها ،وبالتايل تدفع
الذهن للعمل على الو�صول �إىل الأثر ،من خالل
قوتي االختالفوالإرجاء.
 -53راي ,وليم :املعنى الأدبي من الظاهراتية �إىل التفكيكية,
ترجمة :يوئيل يو�سف عزيز,دار املامون للرتجمة والن�شر ,بغداد,
ط1987 ,1م� ,ص  ,161وراجع حول املفاهيم الواردة ق�ضايا نقدية
ما بعد بنيوية ,ميجان الرويلي� ,ص ،93 ،وما يليها.
� -54إيفانكو�س ,خو�سيه ماريا :نظرية اللغة الأدبية ,ترجمة :حامد
�أبو �أحمد ,مكتبة غريب ,القاهرة1991 ,م� ,ص.167 ،
 -55ال�سابق� ,ص.154 ،
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واملالحظ �أن ث َّمة ت�شاب ًها لهذا مع ما طرحه
�سو�سري( ،)56من �أن العالمة لي�ست "الدال
واملدلول" ،بل هي»االختالف والإرجاء»� ،إال �أن
�سو�سري يرى �أن العالمةاحتادٌ ،يف حني يراها دريدا
اختال ًفا.
العالمة اللغوية وغري اللغوية:
لي�ست العالمة مق�صور ًة على اللغة ،ولكنها
تتعداها �إىل �أنظمة كثرية غري لغوية ,وهذه
الأنظمة داخلة يف جميع منا�شط احلياة ،مما
يجعل ح�صرها متعذ ًرا.
وعندما نظر �سو�سري �إىل اللغة بو�صفها
منظومة لغوي ًة مطلق ًة ،ف�إنه يف الوقت نف�سه �أكد �أن
اللغة لي�ست املنظومة العالمية الوحيدة ،و�أن ثمة
منظومات �أولي ًة كثري ًة ,من تلك عالمات الطرق،
ٍ
لاً
والإ�شارات ال�ضوئية ،وهي متثل �شك من �أ�شكال
اللغة .ففي تعريفه للغة ي�شري �إىل �أنها "نظام من
العالمات التي تعرب عن الأفكار"( ،)57ويقارنها
ب�أبجدية ال�صم وال�شعائر الرمزية واللياقة
والعالمات الع�سكرية.
كما �أن العالقة يف هذه املنظومات اعتباطي ٌة
غري مع ّللة �أي�ضا ،مثلها مثل العالقة اللغوية؛ لذا
ي�ست�شرف �سو�سري وجود منهج نظري عام لدرا�سة
املنظومات العالمية ب�شكل عـام؛ �أطلق عليه :علم
ال�سميولوجيا ،وعلم اللغة جزء من هذا العلم
املتوقع .يقول" :من املمكن ت�صور علم يدر�س
العالمات حي ًة يف املجتمع ،و�سيكون جزءا من علم
النف�س االجتماعي ،ومن ثم جزءا من علم النف�س
العام ،و�س�أطلق عليه :ال�سميولوجيا (من اللفظة
اليونانية �سيميون "عالمة")(.)58

 -56يقول �سو�سري بهذا ال�صدد« :ال يوجد يف اللغة �إال االختالفات»,
انظر:
Saussure, Ferdinand de: Course in generallinguistics,p.120.

لكن ينبغي التنبه �إىل �أن هناك اختالفا بينهما حول هذا املفهوم,
راجع خو�سيه �إيفانكو�س ,م�.س� ,ص.154 ،

57- Saussure,Ferdinand de: Course in generallinguistics,P.16.

 -58ال�سابق ،ال�صفحة نف�سها.

http://journals.uob.edu.bh

377

ويرى بيري جريو(� )59إن كل عالمة �أو �إ�شارة
–"عبارة عن من�شط م�شرتك" ,مما ي�شري �إىل
اجلانب االجتماعي ,متف ًقا مع �سو�سري يف نظرته
للعالمة ب�أنها عالمات حية يف املجتمع ،و�أنها
اعتباطية �سوا ًء كانت لغوي ًة �أو غري لغوية.
ووفق بيري جريو ميكن تق�سيم العالمة� ،إىل
�شكلني رئي�سني:
الأول – العالمة الطبيعية :وهي التي تعتمد
على العالقات املوجودة يف الطبيعة وبني الظواهر,
ون�ضرب على ذلك مثلاً اال�شرتاك القائم (بني
الغيم واملطر).ت�شكل كل معارفنا وثقافاتنا
ً
وم�ضبوطا �إىل حد ما بهذه
وعلومنا وع ًيا دقي ًقا
العالقة الطبيعية.واجلدير بالذكر �أنها ال ت�أخذ
قيمة �إ�شاري ًة �إال حني ن�شرتك فيها يف �أذهاننا».60
الثاين -العالمة اال�صطناعية :وهي عالمات
"من �صنع �إن�ساين �أو حيواين ,وهي تنق�سم بدورها
�إىل جمموعتني� ,أ َّما الأوىل فن�ستخدمها متثيلاً
للواقع ,كالر�سم واخلريطة والت�سجيل الفوتوغرايف
مثلاً .و�أما الثانية ,فن�ستخدمها يف االت�صال مع
الآخرين ,كالكالم املنظم و�إ�شارة الأدب و�إ�شارة
الأخطار" 61و�سوف نق�صر احلديث – هنا – على
العالمات اال�صطناعية دون الطبيعية.
يعرف رو�سي الندي( )62الأن�ساق االجتماعية
ب�أنها "الأن�سنة وكل ما نتج عنها� ,أي �أنها ما قبل
التاريخ الإن�ساين والتاريخ الإن�ساين منظو ًرا �إليها
من زاوية ال�سيميوطيقا العامة" ،فهي الأن�ساق التي
ت�صنعها اجلماعة ,ويكون هناك تواط�ؤ عليها.

 -59جريو ,بيري :علم الداللة,ترجمة:منذر عيا�شي ,طال�س,دم�شق,
1992م� .ص.30،
 -60ال�سابق ال�صفحة نف�سها.
 -61ال�سابق.
 -62حنون ،مبارك :درو�س يف ال�سيميائيات ،دار توبقال ،الدار
البي�ضاء ،ط1987 ،1م� .ص �ص.25-24 .
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ويق�سم الندي الأن�ساق االجتماعية
الأن�ساق الرئي�سة التالية:
�أوال– الأن�ساق اللفظية ,وهي تلك الأن�ساق
التي لها خ�صو�صياتها املتنوعة ,و�إعدادات مثل
الأنواع ال�سننية على التمييزات التي يحدثها
الإن�سان يف مادة ال�صوت.
واملق�صود باللغات احلاالت اخلا�صة للكالم،
�أي "القدرة الإن�سانية على ا�ستعمال �أنواع �سننية
مت�سقة للتلفظ ب�أ�صوات ق�صد �أغرا�ض توا�صلية
وتعبريية عادية"(.)64
وتدخل العالقات اللفظية �ضمن الن�سق الرابع
عند �أندريه مارتينيه( ,)65وهو الن�سق الذي تلتئم
فيه الوحدات الداللية من عدة عالمات ,ك ُّل
دال عالمة منها ميكن تق�سيمه �إىل عدة �أ�شكال,
بالطبع ,مع جواز دخول العالمات ذاتها يف وحدات
داللية خمتلفة ودخول الأ�شكال ذاتها يف عالمات
متنوعة".
و�إذا نظرنا �إىل عبارات اللغة ،ف�سنجد �أنها
تقوم على نوعني من االختيار( ,)66يتنا�سبان مع
م�ستويني من م�ستويات التحليل:
�أ -اختيار الوحدات الدالة ,فاملتكلم لكي يتكلم,
يقوم باختيار وحدات لغوية �صغرى ,هذه
الوحدات ي�سميها مارتينيه (مونيم) �أي
(لفظم) ،كما ترجمها بع�ضهم �إىل العربية,
وتنق�سم هذه املونيمات �إىل ثالثة �أنواع:
()63

�إىل

 -63يف الرتاث العربي تناول مو�سع لهذين الن�سقني ,جندهما عند
اجلاحظ مثال الذي �صنفها �إىل ق�سمني ق�سم مرتبط باللغة ,و�آخر
خارج عن اللغة كالإ�شارة والعقد وغريها ,انظر احليوان ج � ،1ص،
 36وما بعدها حول هذين النوعني ،حيث قال »:وجعل �آية البيان بها
يتعارفون معانيهم ,والرتجمان الذي �إليه يرجعون عند اختالفهم,
يف �أربعة �أ�شياء ,ويف خ�صلة خام�سة ,و�إن نق�صت عن بلوغ هذه
الأربعة ,وهذه اخل�صال هي :اللفظ واخلط والإ�شارة والعقد
واخل�صلة اخلام�سة ما �أوةجد من �صحة الداللة ,و�صدق ال�شهادة»
وانظر البيان والتبيني ,ج � 1ص 76 ،و�ص.81 ،
 -64حنون ،مبارك :درو�س يف ال�سيميائيات� ,ص.22 ،
 -65فاخوري عادل :تيارات يف ال�سيمياء ,دار الطليعة ,بريوت ,ط,1
1990م� .ص.44،
 -66عيا�شي ,منذر :الل�سانيات والداللة ,مركز إنماء ,ط1996 ,1م
ص .ص.134-133 ،
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 مونيم يتمثل يف �أ�صل الكلمة من غري زيادة. مونيم اقرتاين �أو مت�صل ,مثل ال�سوابق واللواحق،ك�أل التعريف ،وواو اجلماعة.
 مونيم حر ,مثل حروف اجلر.ب -اختيار الوحدات املائزة ,تتكون الوحدات
املائزة من عدد من الأ�صوات التي ت�شكل
املونيم ...ففي لفظة مثل (�سار) جند ان
املتكلم قد جعل اختياره يف الأ�صوات الثالثة
(�س -ا –ر) ،وهذه الأ�صوات قادرة على �أن
متيز هذا املونيم من مونيم �آخر ميلك قابلية
التبادل معه ،مثل( :دار –جار – حار...الخ)
ثانيا– الأن�ساق غري اللفظية ,وهي الأن�ساق
أنواعا �سننية قائمة على �أ�صوات
التي ال ت�ستعمل � ً
أنواعا �سننية قائمة
متلفظ بها ,ولكنها ت�ستعمل � ً
على �أمناط �أخرى من الأ�شياء ,هاته الأ�سماء
الأخرى التي �سي�سميها بالأج�سام هي �إما �أ�شياء
توجد قبليا يف الطبيعة ,و�إما لأن الإن�سان �أنتجها
لغايات �أخرى ,و�إما �أنها �أنتجت بغر�ض �أن ت�ستعمل
بو�صفها دالئل� ،أو �أنها ا�ستعملت باعتبارها دالئل
يف نف�س الفعل الذي نتجت فيه(.)67
وميكن تق�سيمها �إىل التايل:
� -1أن�ساق داللية ع�ضوية ,حيث يقوم الإن�سان
ب�سلوك معني ,وت�شمل:
�أ -حركات الأج�سام ،و�أو�ضاع اجل�سد ,والتوا�صل
بالإ�شارة ,وتعابري الوجه ،وتعابري �أخرى,
و�أو�ضاع اجل�سد...
ب -الإ�شارات الدالة على القرب املتعلقة با�ستعمال
الإن�سان للمكان.
جـ -اللم�سي ،وال�شمي ،والذوقي ،والب�صري،
وال�سمعي.
� -2أن�ساق داللية �أداتية ,حيث يقوم الإن�سان ب�سلوك
بوا�سطة �شيء ,وت�شمل:
 -67حنون ،مبارك :درو�س يف ال�سيميائيات� ,ص.32 ،
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�أ -ال�شيئي� ,أي الأ�شياء القائمة على �أ�شياء،
يرو�ضها الإن�سان وينتجها وي�ستعملها ,ثياب,
حلي ,زخارف� ,أدوات خمتلفة� ,آالت...
ب -امل�ؤ�س�سي :كل �أنواع التنظيمات االجتماعية,
وبالتحديد كل الأن�ساق املت�صلة بروابط
القرابة والطقو�س والأعراف والعادات والنظم
والق�ضاء والديانات وال�سوق االقت�صادي.)68(..
وتق�سم مدر�سة (تارتو) ال�سوفييتية الأن�ساق
�إىل ق�سمني:
�أ� -أن�ساق منمذجة �أولية :وهي الأن�ساق اللفظية
الل�سانية.
ب� -أن�ساق منمذجة ثانوية :وهي مبنية على
الأن�ساق الأوىل ,وي�صنف �ضمنها الدين,
والأ�ساطري ,وال�شعر ,وعموم الفنون واملالمح
املميزة للثقافة "
والأل�سن الطبيعية –وفق �أندريه مارتينيه(-)69
متتلك خا�صية متيزها عما �سواها من و�سائل
االت�صال ,وهي التمف�صل� ,أو التقطيع املزدوج,
أ�سا�سا لت�صنيف
ويعتمد هذا التمف�صل معيا ًرا � ً
الأن�ساق العالماتية:
ال�صنف الأول :يحتوي على وحدات داللية
ي�ستحيل تقطيعها ،ككل �إىل عدة عالمات,
وي�ستحيل كذلك تقطيع دالها �إىل عدة مركبات
ب�سيطة� ،أي �إىل ما ي�سمى بالأ�شكال ,مثال ذلك
ن�سق �أ�ضواء ال�سريعند تقاطع الطرق ,فهو يرتكب
عادة من ثالث وحدات داللية ،ال جتتمع �أبدً ا ،وال
ميكن تق�سيم كل دال منها �إىل �أ�شكال �أكرث ب�ساطة,
فال�ضوء الأحمر ي�شري �إىل منع املرور ,وال�ضوء
الأخ�ضر �إىل ال�سماح به ,بينما يدل ال�ضوء الأ�صفر
�إىل املرحلة الإنتقالية ,كذلك يعود �إىل هذا ال�صنف
االت�صال احليواين عامة وبع�ض �أن�ساق احلركات.
ال�صنف الثاين :يتكون من وحدات داللية قابلة
لالنق�سام �إىل عالمات ب�سيطة ,كل عالمة منها

ميكن �أن تدخل يف تركيب وحدات داللية خمتلفة,
وميكن اعتبار ترقيم الغرف يف الفنادق من هذا
ال�صنف � ً
أي�ضا ،فالرقم ( )35مثال ي�شري كوحدة
داللية �إىل غرفة معينة من الفندق ,كما �أن كل
جزء منهما ي�شكل عالمة كاملة ,فالرقم ( )3يعني
الطابق ,والرقم (� )5إىل مرتبة الغرفة.
ومن الوا�ضح �أنه ميكن �أن تدخل كل عالمة
من العالمتني يف وحدات داللية �أخرى ,مثلما هي
احلال يف �أرقام الغرفة ( )25و( )32ح�سب عدد
الطوابق(.)70
ال�صنف الثالث :فيه ي�ستحيل تقطيع الوحدة
الداللية �إىل عدة عالمات ,بل يقت�صر تركيبها على
عالمة ب�سيطة فقط ,لكن بالإمكان حتليل دال كل
وحدة داللية �إىل مركبات خمتلفة لي�ست ذات داللة
�أي �إىل �أ�شكال.
يندرج حتت هذا ال�صنف مثلاً  :دقات
ا�ستهالالت البث الإذاعي ,دقات الأوامر الع�سكرية,
تراقيم ال�سجل ،ففي هذه احلاالت يت�ألف الدال من
عدة نوطات� ،أو عدة �أرقام ,ميكن �أن تدخل كل
نوطة �أو �أن يدخل كل رقم منها يف داالت خمتلفة,
لكن دون �أن يكون للنوطة الواحدة �أو للرقم املنفرد
مدلو ٌل ما(.)71
ال�صنف الرابع :هو ما ي�شكل �أن�ساق اللغات
الطبيعية�...أي �أن الن�سق الذي تلتئم فيه الوحدات
الداللية من عدة عالمات ,كل دال عالمة ميكن
تق�سيمه �إىل عدة �أ�شكال ,بالطبع مع جواز دخول
العالمات ذاتها يف وحدات داللية خمتلفة ،ودخول
الأ�شكال ذاتها يف عالمات متنوعة...
بالإ�ضافة �إىل العبارات الل�سانية ،ال مينع برييتو
�إمكانية حتقق التمف�صل املزدوج يف �أن�ساق �أخرى,
فثمة ن�سق ترقيم للهاتف يندرج حتت هذا ال�صنف،
مثال رقم الهاتف  17/25/613489يرتكب من
ثالث عالمات ذات املدلوالت الآتية:

 -68ال�سايق� ،ص.23،
 -69فاخوري عادل :تيارات يف ال�سيمياء� ،ص.41،

 -70ال�سابق �ص.43 -42 :
 -71ال�سابق ال�صفحة نف�سها.
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مع ائتالف كل عالمة منها من عدة �أ�شكال(.)72
العالمة بني الق�صدية والت�أويل:
م�س�ألة الق�صدية وعدمها يف العالمة من
امل�سائل املهمة التي �أثريت يف الع�صر احلديث
ب�شكل وا�سع( ,)73وقد انق�سم الدار�سون حيالها �إىل
فريقني:
الأول ي�ؤكد الطبيعة الإبالغية التوا�صلية
للعالمة ,وميثل هذا االجتاه كل من مونان ومارتيني
وبرييتو يف فرن�سا ,وه�ؤالء يرون �أن العالمة تتكون
من دال ومدلول وق�صد.
الثاين ي�ؤكد اجلانب الت�أويلي للعالمة� ,أي من
حيث �إمكانية العالمة للت�أويل بالن�سبة للمتلقي ,وهو
اجتاه ارتبط بالأدب ,ويربز فيه الناقد الفرن�سي
روالن بارت ,الذي �أ�ضاف �إ�ضافات متميزة وبارزة
على در�س العالمة ,حتى ُع َّد رائد هذا االجتاه ,وال
�سيما �أنه �أفاد من طروحات �سو�سري وهلم�سليف يف
الدفع بدر�س العالمة �إىل الأمام.
ومع ذلك ف�إن احلديث عن الت�أويل ال ميكن �أن
يتناول بعيدا عن بور�س ،الذي يعد املرجع يف هذه
امل�س�ألة.
لقد �أوىل بور�س امل�ؤول (� )Interpretantأهمية
ق�صوى يف �أركان العالمة ,و�أعطاها حرية ال نهائية
من املتواليات" ,فالعالمة كل ما يحدد �شيئا �آخر
(م�ؤوله) ب�إرجاعه �إىل �شيء بدوره هو الآخر يرجعه
(مو�ضوعه) بنف�س الطريقة ,فامل�ؤول ي�صري بدوره
عالمة وهكذا دواليك �إىل ما ال نهاية "(.)74
984316
امل�شرتك

52
املدينة

71
املقاطعة

وميثل الت�أوي ُل يف نظرية �إيكو()75عما َدها،
فهناك روابط عميقة بني ال�سيميائية والت�أويل،
حيث �إنه ال يرى العالمة �إال بو�صفها م�ؤولة بوا�سطة
م�ؤول ،وهذا يف�سر ما طرحه حول ات�صال الإن�سان
بالآلة ،فهو يراه عمال دالليا؛ الرتباطه بالت�أويل.
ويف هذا يقتفي بور�س يف مفهومه للعالمة ،و�أنها
ال تكون عالمة �إال �إذا توافرت على ثالثة عنا�صر:
املمثل ،واملو�ضوع ،وامل�ؤول( .)76ال بد من تفاعلها،
وهذا التفاعل هو ما �أ�سماه ال�سريورة الت�أويلية
( .)77 ()semiosisوهو ما يرادف الت�أويل عند �إيكو.
�إن العالمات "نتيجة م�ؤقتة لقوانني ال�شفرة
املنظمة لعالقات عالمات م�ؤقتة للعنا�صر ،ميكن
دخول كل عن�صر منها –�ضمن �أحوال خا�صة
بال�شفرات -يف عالقات �أخرى لت�أليف عالمة
عالمات
جديدة"( .)78وبهذا تنتج عملية التاويل
ٍ
�أخرى ،والأخرى تنتج �أخرى وهكذا.
لكن �إيكو يطرح �صنفني من عمليات هذه
ال�سريورة الت�أويلة ،الأوىل النهائية ،والثانية
اللاَّ نهائية� ،أما "عمليات ال�سريورة الت�أويلية
اللاَّ نهائية للعالمة فهي ال�ضمان الوحيد لإن�شاء
نظام �سيميائي ي�ستطيع احلد من جموحه بو�سائله
اخلا�صة"(.)79
وهذا يقودنا �إىل م�س�ألة ت�أويل العالمة ,وكيف
تطورت عرب مراحل درا�سة الن�ص ,لنجد �أن
الت�أويل مر باملراحل التالية(:)80
الت�أويل �سع ًيا �إىل ق�صدية الكاتب ،ماذا يق�صد
من وراء ما كتب؟ وما هو املعنى الأخري للن�ص؟
وماذا يجب �أن يفهم من خالل القراءة؟
 -75القامو�س املو�سوعي اجلديد لعلوم الل�سان .م� .س� .ص.286 .

 -72ال�سابق� ،ص.44 ،
 -73لي�ست م�س�ألة الت�أويل حديثة ،فهي ترتد �إىل ن�ش�أة الن�ص،
وخا�صة املقد�س منه ،ثم انتقلت �إىل ت�أويل الن�ص الإبداعي ،للمزيد
حول ذلك ،انظر :جمهول البيان ملحمد مفناح ،دار توبقال ،ط،1
1990م� ،ص  90وما يليها .ودالئلية الن�ص الأدبي لعبد القادر
فيدوح� ،ص  25وما يليها
 -74دولودال ,جريار :ال�سيميائيات �أو نظرية العالمات� ,ص.96 ،
http://journals.uob.edu.bh
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الت�أويل �سع ًيا ملعرفة ق�صدية الن�ص ,مع طرح
�أولوية الزاوية البنيوية و�إ�شكالية ال�شرح ،وتبيني
املنظومة الداللية واالن�سجام الن�صي.
الت�أويل �سع ًيا ملعرفة ق�صدية القارئ ,ماذا
يقر�أ القارئ؟ وما هي خلفيات القراءة؟ وهل توجد
قراءة واحدة� ،أم قراءات متعددة للن�ص الواحد،
ح�سب دائرة معارف كل قارئ ودرايته ومهارته على
القراءة والت�أويل؟
هكذا يتحول الت�أويل من املر�سل وق�صديته �إىل
املتلقي وت�أويله وطريقة فهمه( ،)81في�صبح املدلول
متلق �إىل �آخر ،وفق ت�أويله له ,بل ميكن
خمتلفا من ٍ
�أن جند مدلوالت خمتلفة عند املتلقي الواحد،
باب وا�سع يف الدرا�سات
نتيجة تكرار التلقي ,وهذا ٌ
احلديثة ,وخا�ص ًة يف تلقي الأدب.
و ُيعد هذا التحول املحور الذي تدور حوله نظرية
التلقي ,بل �إنه �أ�صبح مركز اهتمام النقد الأدبي يف
القرن الع�شرين من حيث التنظري والتطبيق .ورغم
االختالفات العديدة بني منظري الت�أويل حول طرق
وكيفية ت�أويل الن�ص ،ف�إنهم يجمعون على �أهميته
وا�ستمراره( .)82ولعل ما �سنتناوله حول التحول,
وخا�صة ال�شكل الثاين منه ،ي�ضيء جان ًبا من هذا
املو�ضوع.
العالمة وعالمة العالمة (التحول):
تتكون العالمة ،كما مر ،من دال ومدلول
ومرجع� ,أو من دال ومدلول وفق �سو�سري� ,إال �أن
الدال واملدلول ال يبقيان على حال واحدة �إىل الأبد,
فالداللة تتحول وتتنقل من معنى �إىل �آخر.
وي�أخذ هذا التحول �شكلني رئي�سني ,طرح الأول
�سو�سري حينما �أكد �أنه "ميكن من بع�ض الأوجه �أن
 -81هذه النقا�شات ت�ستدعي ما طرحه �أبو هالل الع�سكري يف
معر�ض حديثه عن العالمة حني قال »:ميكن �أن ي�ستدل بها� ,أق�صد
فاعلها ذلك� ,أم مل يق�صد « ,في�صبح الق�صد خارج التحليل ,حيث
حتتفظ العالمة بداللة م�شرتكة .كما �أن �أبا هالل و�سع م�س�ألة
الق�صدية لت�شمل العالمة غري اللغوية حني �أ�شار �إىل �أن « �آثار الل�ص
تدل عليه وهو مل يق�صد ذلك … ولي�س هو فاعل لأثره من ق�صد»,
وهنا ت�صبح العالمة ذات فعل ناجت عن العالقة العرفية ,وي�صبح
الت�أويل م�شرتكا ,دون تدخل من فاعل العالمة.
 -82ال�سابق� .ص.48 ،
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نن�سب �إىل الدليل اللغوي �صفتي الالحتول والتحول
يف �آن"( ,)83فهو يرى �أن الدليل قابل للتحول؛ لأنه
متوا�صل يف الزمن ومتغري فيه ,ولهذا تكت�سب
الكلمات مع مرور الزمن دالالت �أخرى مل تكن
فيها.
وهذا التحول يدخل فيما كان يعرف ب�أ�شكال
تغري املعنى ,مثل تعميم املعنى( ,)84وذلك باالنتقال
من املعنى اخلا�ص �إىل املعنى العام ,ك�إطالق ا�سم
علم على منتج ,ومثله تخ�صي�ص املعنى وهو عك�س
ال�سابق ,مثل تخ�صي�ص كلمة حرامي بالل�ص ,مع
�أن املعنى الأ�صل يعني فعل املحرم.
ومن �أ�شكال تغيري املعنى النقل ,وانحطاط
املعنى ,ورقيه ،مثل كلمة (الر�سول) التي حتولت
من �أي �إن�سان ير�سل �إىل الر�سول املبعوث من اهلل.
لكن ال�شكل الثاين للتحول هو الأبرز يف هذا
املجال ,وهو املجاز ,وذلك لأنه يتحول يف زمن
ق�صري ورمبا يتحول �آنيا ,من خالل دخول العالمة
يف عالقات جديدة.
هذا التحول يف الطرح ال�سميولوجي �أفرز ما
يطلق عليه روالن بارت (الداللة ال�صريحة والداللة
ال�ضمنية)( )85يف جمال �سميولوجياالداللة.
وقد ا�ستقى بارت مفهومي التعيني والت�ضمني
من هيلم�سليف  ,Hejilmslevوقام ببلورتهما ,حيث
ا�ستبدلهما بالدال واملدلول يقول بارت" :وقد �أعطى
هيلم�سليف هذه الإ�شارة ا�سم (الإ�شارة ال�سيميائية
الإيحائية) مقابل (اللغوية ال�شارحة) ،حيث يكون
هناك تطابق بني الإ�شارة وما تدل عليه يف الر�سالة
83- Saussure,Ferdinand de: Course in general
linguistics,p.74.

� -84أني�س� ,إبراهيم :داللة الألفاظ ،مكتبة الأجنلو امل�صرية,
القاهرة ,ط 1980 ،4م� ,ص.154 ،
 -85كان هو�سرل مييز بني نوعني من العالمات :الت�أ�شريية
والتعبريية ,والأخرية هي التي متنح املعنى ,حيث متثل غر�ض
االت�صال� ،أو العمد اللغوي احلي ,بينما الت�أ�شريية تخلو من الرغبة
التعبريية ،وتعمل كعالمة ،دون حياة يف نظام املعنى الكيفي.
(نور�س ,كري�ستوفر :التفكيكية ,النظرية والتطبيق ,ترجمة :رعد
جواد ,دار احلوار للن�شر والتوزيع ,الالذقية ,ط1992 ،1 ,م.
�ص.)15،
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الأوىل ,فال تكون دالة يف ر�سالة ثانية"(.)86
�أما الداللة ال�ضمنية ،كما يراها بارت( ،)87فهي
"نظام داليل على امل�ستوى الثاين مبني على الداللة
ال�صريحة"� ،أي �أن الر�سالة "ميكن �أن ت�صري هي
نف�سها م�ستوى تعبري ًيا جديدً ا لر�سالة ثانية ,تكون
امتدادًا لها� ,أي بوجيز القول ت�صري الر�سالة الأوىل
اً
(دال) لر�سالة الثانية"(.)88
وميكن زيادة تو�ضيح هاتني الداللتني عند
بارت من خالل التايل:
الداللة ال�صريحة :وهي جوهرية وحمددة،
ويندر �أن يختلف عليها اثنان ,وهي تتحرك حتركا
�أفقيا م�سطحا ،منتقلة من املر�سل �إىل امل�ستقبل,
وممثل ًة ر�سالة ذات مرجع ،هو �سياقها.
الداللة ال�ضمنية :وهي تتحرك على م�ستويني:
�أ -عمودي ,وي�أتي من حيث االختيار ,فمعرفتنا
ل�سره تتحدد مبعرفتنا ل�سلم اخليارات املمكنة
كبدائل ,و�إدراك هذه العملية يحتاج �إىل
�إح�ضار عنا�صر غائبة عن الن�ص.
ب �-أفقي ,ويفرت�ض فيه �أن يكون جديدً ا ,والهدف
هنا جمايل ,فالغر�ض لي�س الإخبار ,و�إمنا �إيجاد
�أثر بعيد الغور يف النف�س ,ونتيجة ذلك التجربة
اجلمالية ،وكما يقول روالن بارت" :احلركة
اللاَّ متناهية لكل م�ستوى من م�ستويات املعنى
�ضد حلظة �إدراكه".
الدال ال�صريح املدلول ال�صريح
املدلول ال�ضمني
الدال ال�ضمني
 -86ال�سابق ال�صفحة نف�سها
 -87الغذامي ,عبداهلل :اخلطيئة والتكفري ,ط1991 ,2م� .ص.128،
 -88بارت ,روالن :الأدب بالغة� ,ضمن اللغة واخلطاب الأدبي,
ترجمة� :سعيد الغامني ,املركز الثقايف العربي ,بريوت ,ط1993 ,م.
�ص.55،
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اخلامتة:
حاولت هذه الورقات تو�ضيح مفهوم العالمة
يف الل�سانيات احلديثة وال�سميولوجيا ,منطلقة
من �أبرز مفاهيم دار�سي العالمة� ,أحدهما رائد
الل�سانيات احلديثة فردينان دي �سو�سري ,والثاين
�أ�ستاذ ال�سميولوجيا املنطقية �شارلز� .س .بور�س.
وعلى الرغم من ال�سهولة الظاهرة لتناول
العالمة� ,إال �أنها تبدو يف الدرا�سات احلديثة
والقدمية ق�ضية معقدة و�شائكة ,وكلما تقدم فيها
الدار�س وجدها تزداد تعقيدا وات�ساعا .ولعل مرد
ذلك �إىل طبيعة العالمة وتغلغلها يف جماالت
احلياة كلها؛ مما فر�ضها على العلوم املختلفة
من ل�سانية ،و�سميولوجية ،وفل�سفية ،واجتماعية،
ونف�سية ،وغريها.
وتبني من خالل هذا اجلهد املتوا�ضع� ،أن
كل �سعي لتحديد م�صطلحاتها ومفاهيمها يقود
�إىل اللاَّ نهائية ,مثلما تقود العالمة يف ت�أويلها
اللاَّ نهائي .وهذا االت�ساع للعالمة هو الذي دفع
املحدثني للإميان ب�أن كل ما يف الكون عالمة,
وراحوا يف�سرون هذه العالمات من منطلقات
خمتلفة.
بيد �أن هذه الر�ؤية لي�ست جديدة ,فقبل عدة
قرون ,كان امل�سلمون الأوائ ُل ينظرون �إىل العامل
بو�صفه عالمة على وجود اخلالق عز وجل ,ومن
منطلق توجيهات قر�آنية مكثفة؛ ف�سعوا �إىل التعامل
مع العالمة على �أنها ح�سية حا�ضرة حتيل �إىل
جمرد يف الغياب.
ومع كل هذا الدر�س احلديث والقدمي ف�إن
العالمة مادة ال تن َفد ,ومعني ال ين�ضب للدر�س يف
كثري من احلقول العلمية ,ولعل هذا من مزاياها
التي ت�ضمن ا�ستمراريتها وبقاءها ما دام الإن�سان
موجودًا.
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