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الموضوع السيميائي
ولعبة المعنى
ن�صرالدين بن غني�سة
اجلزائر

امللخّ �ص
يعد هذا املقال ترجمة للدرا�سة التي تتناول ب�إيجاز الإ�شارة واللغة ب�شكل عام .وهو ي�سلط
ال�ضوء على مفهوم �إ�شكالية الكائن ال�سيميائي .حيث يبد�أ وينتهي هذا الكائن بو�صفه نهجا� ،إما
من اخلارج عن طريق دمج حمور منوذجي وحمور � ،syntagmaticأو من الداخل بع ّده لعبة تركيبية
وداللية مت�شكلة من املكونات ال�صغرى ،والتي حتيل �إىل مكونات ملو�ضوعات �سيميائية �أخرى.
ومن وجهة النظر هذه ،كل املعارف ،وكل الثقافات ،وكل الأحداث ،وكل احلياة ،فردية كانت
�أم اجتماعية ،مرتبطة بالبحث عن املعنى الذي يبدو �أن الإن�سان قد ُج ِبل عليه .كما نرى جيدا �أن
كل العلوم (�إن�سانية �أو غري �إن�سانية) ،كل املعارف هي علوم ت�سعى �إىل البحث عن الداللة ،وعن
املعنى ،وعن "طريقة �سري" ذواتنا و�سري العامل اخلارجي :وهو ما مييز علوم الل�سان وال�سيميائية،
على اخل�صو�ص ،عن حقول البحث الأخرى.

الكلمات املفتاحية :الإ�شارة ،اللغة ،ال�سيميائية ،داللة ،علوم الل�سانيات ،حمور منوذجي.
http://journals.uob.edu.bh
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French translation of part of chapter “what is a semiotic object”
of the book “ Semiotics of language”, Joseph Courtés, Armand
Colin, 2005, Paris, p.08-22
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Abstract
This article is a translation of a study that addresses briefly the sign and language
in general. It highlights the problematic notion of the semiotic object. Where it begins
and ends as a semiotic object. As an approach, the article propose two perceptions:
either outside by integrating the paradigmatic axis and the syntagmatic axis, or from
inside by returning its components to other semiotic objects.
Furthermore, no semiotic analysis is possible only if it involves an essential
opposition discrete vs. continuous. Here are two possible approaches: either we share
the discreet and we are moving towards a form of order continuous, or it is placed at
the outset that first there was continuous, and that any semiotic analysis must articulate
it, break it down into discrete units between which we will recognize a number of
relationships.

Keywords: signs, language, semiotics, significance, science linguistics, syntagmatic.
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الموضوع السيميائي
ولعبة المعنى
ن�صرالدين بن غني�سة
اجلزائر
ما "املو�ضوع ال�سيميائي"؟:

من الأهداف املعلنة لل�سيميائيات–وهي
اخت�صا�ص جديد �سنحدد نطاقه تدريجيا -عر�ض
لعبة املعنى �أو الداللة يف مواجهة املو�ضوع ال�سيميائي
املقرتح عليها :قد يتجلى هذا "املو�ضوع" – على
م�ستوى الإدراك احل�سي -ب�شكل ل�ساين (�شفوي
�أو مكتوب) �أو غري ل�ساين (يف حالة املرئي ،على
�سبيل املثال ،ولكن �أي�ضا اللم�سي ،وحتى ال�شمي
�أو الذوقي) ،وميكن لهذا املو�ضوع �أن يت�أتى من
البنيات الذهنية.
�إن الدر�س ال�سو�سريي القائل (�أن ال وجود
يف اللغة �إال لالختالفات) يجعلنا نعتقد ،من غري
�شك� ،أن �إدراك املعنى يف حالة مواجهة "مو�ضوع
�سيميائي" ما ،ال يت�أتى �إال بالقدر الذي منيز فيه
بني الوحدات الدالة الثابتة التي ميكن �أن نتعرف
عليها يف ذاتها وبني متغرياتها وفق �سياقات معينة،
بالطبع ال يت�أتى ذلك �إال �إذا حافظنا على امل�ستوى
نف�سه من التحليل :كما هو ال�ش�أن ،على �سبيل
املثال ،يف ت�صريف الأفعال يف الفرن�سية.
�إن هذا الأمر يثري ،من البدء ،ت�سا�ؤال �ساذجا
بالكلية ،ما املو�ضوع ال�سيميائي؟ كيف لنا �أن
ندركه؟ كيف لنا �أن نحدده؟ للوهلة الأوىل ،يبدو
املو�ضوع ال�سيميائي متعلقا بت�صور داليل كلي ينحو
باجتاه عامل املدلول (= ما يتم فهمه من طرف
القارئ ،املتفرج ،الخ� ،.أي املر�سل �إليه �أو املتلفظ له)
فال�صعوبة الأوىل التي تربز حني نود القيام
بتحليل ما ،هي �أال نقع يف نوع من الذاتية غري
امل�ضبوطة فيما يخ�ص التحديد امللمو�س للمو�ضوع
http://journals.uob.edu.bh

ال�سيميائي .ف�إذا �أخذنا حالة "املحادثة" ،مثال،
فالأكيد �أن لهذه الأخرية ،على الأقل بداية ونهاية،
�إال �إذا وا�صلناها الحقا ،ولكن يف كل احلاالت،
نتفق على �أن حمادثة ما هي ن�سبيا جمموع مغلق.
وكذلك ،كل �صورة ب�صرية ،مثال ال�صورة �أو اللوحة
الزيتية ،ف�إن لكل منهما �إطارا وا�ضحا ي�صلح لأن
ي�سيج "املو�ضوع ال�سيميائي".
لن�أخذ الآن حالة خمتلفة متاما من جمال �آخر،
�إنها حالة الق�ص�ص الق�صرية لغي دو موبا�سان،
مثل انتقام التي در�سناها يف كتابنا "حتليل
�سيميائي للخطاب ،من امللفوظ �إىل التلفظ" (دار
ها�شيت :)2001 ،1997 ،1991 ،هل لنا �أن نع ّد
كل واحدة من هذه الق�ص�ص مو�ضوعا �سيميائيا
م�ستقال� ،أم على العك�س ،علينا �أن ن�ضعها �ضمن
هذا الكل الأكرث رحابة ،واملتمثل يف احلكايات
والق�ص�ص الق�صرية لهذا الكاتب والتي �ستكون
فقط �أحد عنا�صرها املكونة؟
�إذن من �أين يبد�أ و�أين ينتهي "مو�ضوع
�سيميائي" ما؟ هنا تطرح ب�شكل مو�سع م�س�ألة
التنا�ص (واحلق يقال ،ميكن ن�ؤول هذا امل�صطلح
بكلمة تلفظ) .هل ت�شكل حكايات وق�ص�ص
موبا�سان كال منغلقا على نف�سه� ،أم �أن فهمها
يتطلب و�ضعها �ضمن كل �أعمال هذا امل�ؤلف (والتي
ت�صبح بدورها مو�ضوعا �سيميائيا �أكرث ات�ساعا)؟
ثم� ،ألي�س من (الأجدر) بنا �أن نو�سع� ،أي�ضا،
من هذا الإطار لن�ضم وندمج �أعمال موبا�سان
�ضمن الكتابات الأدبية ،من نف�س اجلن�س الأدبي،
مل�ؤلفني �آخرين ينتمون لنف�س الفرتة ،الخ .يف احلد
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الأق�صى ،ف�إن كل الأدب ،على �سبيل املثال ،ميكنه
�أن يت�شكل كمو�ضوع �سيميائي .من حقنا �أن نت�ساءل،
واحلال هذه� ،أين علينا �أن نتوقف� ،إذن؟
يف الواقع ،حني نتحدث عن مو�ضوع �سيميائي،
ف�إننا مناثله ،افرتا�ضاٍّ ،
بكل معطى ،وبدقة �أكرث،
بكل جمموع دال ،بداهة ،و حمدد (ب�شكل) جيد
(على الأقل اعتباطا)� ،آخذين بعني احل�سبان لي�س
فقط املدلول (�أو م�ستوى امل�ضمون ،مب�صطلح
لوي�س يلم�سلف) ،ولكن �أي�ضا الدال (ونعني به
احلامل ال�سمعي ،الب�صري ،اللم�سي ،ال�شمي �أو
الذوقي املتعلق باملو�ضوع) املوافق مل�ستوى التعبري
عند لوي�س يلم�سلف .من وجهة النظر هذه ،ميكننا
�أن نتحرك وفق ر�ؤية �أكرث «مو�ضوعية».
والأمر ذاته ينطبق على املجال الب�صري .فحني
ن�أخذ الثابت (على �سبيل املثال ،متثيال كاريكاتوريا
لـ»الوجه» الإن�ساين يف اخلطاطة التي �أدناه)،
يكفي �أن نغري و�ضعية و�/أو �شكل اخلطوط املمثلة
للـ "عينني" و "الفم" لكي ،وب�شكل متالزم ،تتغري
الداللة (املعطاة� ،أ�سفل ال�صور ،يف �شكل �ألفاظ
ل�سانية).
يف هذه احلالة ،ف�إن الثابت ال يعني ،على م�ستوى
الدال ،ال�صورة الب�سيطة ،ولكن جمموع َ
امل�ش ّكالت
الب�صرية املتمف�صلة�( :أي) نوع من الت�صويرية ،يف
م�ستوى التعبري ،املتعلقة ب ـ"الر�أ�س" و"العنق"؛
(بينما) تتعلق املتغريات بو�ضعية و�شكل الق�سمات
الب�صرية الأخرى .نرى ،على �سبيل املثال� ،أن
الدال برودة االنفعال يت�ضمن َ
امل�ش ّكالت (�أي
تلك اخلطوط املنف�صلة واملوزعة على م�ستويات
خمتلفة للتعبري عن "العينني" �أو الفم) املرتبطة
بـ/الأفقية ،/بينما يف حالة الب�شا�شة �أو احلزن،
ف�إن الفم ،مثال ،يكون يف �شكل منحن ،ويتحدد
ذلك وفق وجهة (�أعلى�/أ�سفل) ونقي�ضتها
(ونف�س الأمر بالن�سبة للعينني حيث �إن متو�ضع
الق�سمات الب�صرية ،يف خطوط مائلة ،يف حال
"الب�شا�شة"يناق�ض متو�ضعها يف حال "احلزن")
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مبال
ب�شو�ش
حزين
ال ٍ
�إذا عددنا ر�سمنا ال�صغري ككل دال ،فاملو�ضوع
العام قد يكون احلاالت النف�سية .يف مو�ضع �آخر،
على �سبيل املثال املحادثة ،ف�إن املو�ضوع العام "هو"
ما نتحدث عنه ،يف املجال ال�سيا�سي -االقت�صادي،
قد يكون املو�ضوع العام ،من بني عدة موا�ضيع
ممكنة ،هو "الإق�صاء االجتماعي" (مع كل
مظاهره الواقعية املختلفة و التي ميكن �أن تدركها
حوا�سنا) ،الخ .باخت�صار ،يح�سن بنا� ،أثناء
التحليل ال�سيميائي� ،أن نختار مو�ضوعا حمددا
ب�شكل جيد :يف احلالة العك�سية ،نو�شك �أن ن�سقط
يف مقاربات عامة �إىل درجة �أن �أية نتيجة �صارمة
(نخل�ص �إليها) ال ميكنها �أن جتلب اعرتاف العائلة
العلمية دومنا �أن تلقى اعرتا�ضا.
بيد �أنه يف م�ستوى الت�أويل ،ال يتوقف املو�ضوع
ال�سيميائي عند نقطة ما ،فهو دائما يحيل على
�شيء �آخر (مثلما هو حال القامو�س حيث احلركة
الدائرية للكلمات تفر�ض نف�سها ب�شكل �ضروري:
فكل كلمة يتم و�صفها بكلمات �أخرى ،هي الأخرى
بدورها تكون مو�ضوع تعريفات ،وهكذا دواليك)؛
وهذا ما ندعوه بـ "ال�سريورة ال�سيميائية غري
املحدودة" .بعبارة �أخرى ،فاملو�ضوع ال�سيميائي
لي�س ،على الإطالق ،منغلقا على نف�سه ب�شكل كلي،
مثلما �سرناه حني عر�ض مالحظاتنا عن التلفظ،
حتى و�إن كان لنا احلق ،من ناحية منهجية� ،أن
نتناوله كمعطى م�ستقل ،حم�صور ب�شكل جيد.
يف هذا املقام ،تتبدى لنا وجهتا نظر ممكنتان؛
�إذ ب�إمكاننا �أن ندرك املو�ضوع ال�سيميائي �إما:
�أ) -من اخلارج :ويف هذه احلالة ،تتم معاجلته �إما
ككيان معطى �إزاء كيانات �أخرى حمتملة(نتب ّنى هنا وجهة نظر ا�ستبدالية� :إنه حمور
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االنتقاء ح�سب �إميل بنفني�ست) :يف ر�سمنا ،ميكننا
�أن نقابل بني برودة امل�شاعر والب�شا�شة واحلزن؛
و�إما
�أن نتناول املو�ضوع يف عالقاته الرتكيبيةمع كيانات �أخرى قابلة للمقارنة (�إنه حمور
"الرتتيب")؛ ميكن �أن ينا�سب ذلك ،مثال،
يف النحو التقليدي ،املقابلة بني ال�صرف
(مورفولوجيا) (درا�سة الكلمات وت�شكلها) والنحو
(حتليل ال�صالت بني الكلمات ،و�أي�ضا بني املركبات
اال�سمية والفعلية يف اجلملة) .يف ر�سمنا ،الأمر
يتعلق بتحول موجه� :إنه االنتقال من برودة امل�شاعر
�إىل الب�شا�شة ثم �إىل احلزن (وفق قراءة الر�سم
انطالقا من ال�شمال �إىل اليمني).
ب) -من الداخل بع ّده لعبة تركيبية وداللية
مت�شكلة من املكونات ال�صغرى (والتي حتيل
على مكونات ملو�ضوعات �سيميائية �أخرى :يف
ر�سمنا ،لعبة اخلطوط امل�ستقيمة واملنحنية،
وتوزيعها الأفقي �أو املائل ،الخ.
ف�ضال عن ذلك ،ال ميكن لأي حتليل �سيميائي
�أن يقوم �إال على التقابل اجلوهري )1(:مت�صل
مقابل منف�صل ،والتي �سنعود �إليها بالتف�صيل
الحقا .وينطبق هذا الأمر على العلوم كلها� ،سواء
�أكانت دقيقة �أم تقريبية.
هنا ،مقاربتان ممكنتان� :إما �أن ننطلق من
املنف�صل (بع ّده افرتا�ضات ابتدائية) ونتوجه نحو
�شكل من انتظام املت�صل (وهي �أطروحة جتد لها
رواجا اليوم �إال �أنها تفتقر �إىل منهجية منا�سبة
لو�ضعها مو�ضع التنفيذ) ،و�إما �أن نفرت�ض ابتداء
املت�صل حيث يتوىل التحليل ال�سيميائي مف�صلته
 -1يجد هذا التقابل �أ�صوال �ضمن املعارف الريا�ضية ،قدميا عرفت
الريا�ضيات ب�أنها « علم املقدار املت�صل واملنف�صل "�أو هو علم"الكم
"وعلى تلك كان ينظر �إىل احل�ساب واجلرب على �أنهما يتناوالن
درا�سة الأعداد والعمليات عليها ،و�إىل الهند�سة على �أنها خمت�صة
بدار�سة النقط واخلطوط والأ�سطح والأحجام والعالقات بينها.
هذا يدل على �أنها جميعا تتعلق باملقدار املت�صل واملنف�صل؛ فالكم
املنف�صل كما يف الأعداد وهي مو�ضع اهتمام احل�ساب �أو كما يف
حروف اللغة التي ت�ستخدم الرموز يف التعبري عن كم غري حمدود
وهو مو�ضع اهتمام علم اجلرب� ،أما الكم املت�صل فهو ما يتعلق
باملكان والزمان �أو تتعلق مبعنى احلركة ب�أ�شكالها املختلفة وهو
الأقلية ونظرية املجموعات املجردة وجرب املنطق( .املرتجم)
http://journals.uob.edu.bh

وتفكيكه �إىل وحدات منف�صلة �أين نتعرف من
خاللها على العالقات التي تربط بينها ،وهو ما
قمنا به مبعية غرميا�س ا�ستنادا �إىل فر�ضية كلود
ليفي �سرتو�س يف احلقل املنهجي :وقبله دو�سو�سري
و يلم�سلف اللذين يتمو�ضع جهدهما يف هذا الإطار؛
�إذ ينطلق من �سل�سلة لفظية مت�صلة (من وجهة
نظر �صوتية) لتحليلها �إىل عنا�صر منف�صلة،
وموزعة على م�ستويات خمتلفة (مثال التمف�صل
املزدوج لل�ساين الفرن�سي �أندريه مارتينه).
�إن خيارنا املنهجي هذا لي�س مرتبطا بدرا�سات
كبار الل�سانيني والأنرتبولوجيني فقط ،و�إمنا �أي�ضا
ب�أعمال جان بياجيه الذي يو�ضح ،يف جمال علم
النف�س ،كيف �أن الطفل ال�صغري ينف�صل تدريجيا
�أوال عن كل ما لي�س هو ،ثم كيف مي�ضي قدما يف
مف�صلة العامل اخلارجي بع ّده وحدات منف�صلة.
 -2مقاربة "�سيميولوجية"و�/أو "�سيميائية"
للغة:

 .1.2ات�صال وداللة:

علينا �أال نح ّول م�صطلح ال�سيميائية �إىل �أقنوم،
بله علينا �أال نرى فيه �إ�شارة �إىل»علم» حقيقي� :إذ
اجللي �أن الأمر لي�س كذلك ،مثلما �سن�شري �إليه
من ّ
مرات عدة �أثناء تقدمنا يف الطرح :كما هو معلوم
يف علوم الل�سان ،لي�س بالإمكان مطلقا �أن نعمل يف
الواقع �إال يف �إطار من "التجريب"� ،أو من "العمل
االرجتايل– االقتطاف" الذي ُر ّد �إليه االعتبار،
منذ �سنوات عديدة ،يف العلوم الإن�سانية ،من طرف
كلود ليفي �سرتو�س(.)2
 -2يعيد الأنرثوبولوجي كلود ليفي �سرتو�س ،االعتبار للعمل
الوح�شي� ،أو االقتطاف الذي يعرفه القامو�س ب�أنه الأ�شغال اليدوية
والإ�صالحات املنزلية التي يقوم بها الإن�سان يف بيته ،يف كتابه
«الفكر الوح�شي»  ،من خالل املوازنة بني الفكر العلمي احلديث
وما ي�سميه الفكر الأ�سطوري الذي كان �سائدا يف ما ي�سمى ال�شعوب
البدائية .يرى �أن الفكر الوح�شي ي�صطنع حقائقه وفقا ملا يتوافر بني
يديه من �إمكانيات وفر�ص ،طبعا مثل هذه احلقائق تظل حمدودة،
�إال �أن هذا هو �أف�ضل ما لديه� .أما الفكر العلمي فيذهب �إىل �أبعد من
ذلك بكثري  ،معتمدا على تعدد الو�سائل والإمكانيات .لكن �سرتو�س
ال يرتدد يف تفنيد فكرة �أن هذين الفكرين يعربان عن مرحلتني �أو
مراحل من تطور املعرفة ،بل هما منهجان يظالن قابلني للمقاربة،
وهما على قدم امل�ساواة يف �إنتاج املعرفة( .املرتجم)
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املالحظ (�أو
فمن جهة ،ال ي�ستطيع ،بالفعل،
ِ
املالحظ (مو�ضوع
املحلل) �أن ينف�صل ،كلية ،عن
َ
الدرا�سة)� ،إذ لي�س هناك انف�صال بني هاتني
الهيئتني ،بل ترابط بينهما .هذه املالحظة ال
تن�سحب فقط على الل�سانيات �أو ال�سيميائية
وبل �أي�ضا على جمموع العلوم الإن�سانية والعلوم
الطبيعة؛ ومن جهة �أخرى ،نالحظ بي�سر �أن اللغة
اليومية ت�صلح لأن ن�ستعملها كميتالغة ،على اٌلأقل
يف جزء منها ،حتى و�إن جل�أنا �إىل مفاهيم متيل
�إىل �أن تكون �أكرث �صرامة ،بحيث تتقل�ص معانيها
حتى ت�صبح وحيدة املعنى �إن �أمكن ذلك ،وهو �ش�أن
التحليالت التي �سنقرتحها الحقا.
منذ ع�شريتني �أو ثالث ،ال �أحد يجهل �أن
ال�سيميائية الفرن�سية تركز على العالقات بني
العالمات و على املعنى الناجت عنها ،بينما ت�شدد
"ال�سيميولوجيا" (�أو ال�سيميائية الأنكلو�سك�سونية)
على املماثلة والت�صنيف ومنذجة العالمات،
مولية عناية �أكرث لأ�شكال االت�صال وللقنوات التي
يعتمدها .طبعا ،فاملنظوران ال يتناق�ضان ،بل
العك�س ،ف�إنهما ،وفق مقاربتنا ،ال ميكنهما �إال �أن
يتكامال ،مثلما �سرناه فيما بعد.
ّ
لنو�ضح ،باملنا�سبة� ،أهمية التمييز الذي نود
�أن ن�ضعه بني االت�صال والداللة :يف احلالة
الأوىل ،نفرت�ض ،على الأقل( ،وجود) مر�سل،
ر�سالة ومتلق؛ بينما لي�س الأمر كذلك حينما يتعلق
بالداللة .لنقدم هنا مثاال متداوال.
لتكن الالفتة "�صيدلية" :ب�إمكاننا �أن نرى
فيها ر�سالة مبتعثة من طرف مالك ال�صيدلية
(املر�سل :ال�صيديل) نحو مر�سلني متوقعني
(املتلقون :الزبائن) .الآن �إذا عاينت حالة ال�سكة
احلديدية يف �إيطاليا و�أدركت �أن العربات املتوجهة
نحو املناطق اجلنوبية هي يف الغالب يف حالة خربة
عك�س العربات التي ت�سري يف �شمال البالد ،هل ما
زال ميكنني احلديث عن ات�صال؟ هل تنطوي هذه
احلالة الأخرية على ر�سالة مبتعثة من املجتمع X
"يود (من خاللها) �أن يقول �إجماال للم�سافرين:
للمناطق الفقرية عربات قدمية ،وللمناطق الغنية
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عربات يف حالة جيدة"؟.
يبدو جليا �أن لي�س هناك �أية نية ات�صال من
طرف X؛ يف مقابل ذلك ميكنني �أن �أ�ؤكد �أن توزيع
العربات ،للأ�سف ،لي�س جمردا من الداللة ،بل على
لنكتف الآن بالقول �إن �إ�شكالية
العك�س من ذلك.
ِ
املعنى �أو�سع بكثري و�إن �أدرجنا االت�صال (كجزء
من الإ�شكالية) كما �سرنى (خا�صة فيما يتعلق
بالتلفظ والتداولية)� :إنها (ت�شمل) عموما جمال
ما ندعوه بالداللة.

 .2.2العالمة:

لنتناول الآن الإ�شكالية العامة للعالمة (بالالتينية
� )σημειουإن مل�صطلح العالمة– �أو بالأحرى ت�أويله-
تاريخا طويال يعود �إىل العهود القدمية .ولي�س من
مهمتنا �أن نتناول هنا عموم هذه الإ�شكالية ذات البعد
الفل�سفي ابتداء( 3ميكننا العثور على ذلك ب�سهولة
يف كتب ومقاالت متخ�ص�صة) وال حتى �أن ّ
نلخ�ص
مراحلها الرئي�سة خالل قرون ،ولكن فقط� ،سنحاول-
يف هذا املقام– �أن نعر�ض وب�أب�سط الأ�شكال املمكنة
ا�شتغال العالمات يف عالقاتها البني -ذاتية ،وب�شكل
�أو�سع ،داخل احلياة االجتماعية ،كما يتقبلها واقعيا
عاملنا الغربي املعا�صر (�سواء �أتعلق الأمر باللغة
الل�سانية�أمغريالل�سانية).
هدفنا �إذن �سيكون النظر فيما هي العالمات،
معتمدين يف ذلك على معارفنا احلالية ،الأمر
الذي يتيح لنا �أن نتعرف عليها كوحدات م�ستقلة،
و�أن نعاين خمتلف الأ�شكال التي ميكن �أن تتلب�سها
والعالقات التي (تتعهدها) فيما بينها .فالعالمات
هي التي تو�ضح �إدراكنا لأنف�سنا وللعامل– يف
م�ستوى معني من الو�صف فقط (بالطبع لن يكون
ذلك من طبيعة �أنطولوجية ،4و�إمنا عالئقية).
فاملعنى واالت�صال �سيكونان بالن�سبة �إلينا
الرهانني الأ�سا�سني للمقاربة ال�سيميائية ،حتى و�إن
 -3ب�إمكاننا �أن نعود �إىل املقالة املعنونة بـ "املعنى" يف املو�سوعة
الفل�سفية العاملية ،املفاهيم الفل�سفية ،القامو�س ،اجلزء  ،2باري�س،
.1990 ،PUF
 -4ال يهتم الكاتب مبا تكونه العالمة من جوهر ذي خ�صائ�ص
ذاتية ،و�إمنا مبا هي يف عالقتها ببقية العالمات( .املرتجم)
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�شكال ،ف�ضال عن ذلك( ،ومن منظور خمتلف)،
جزءا من الأهداف التي تتوخاها علوم �إن�سانية
�أخرى.
يف الواقع� ،إن القارئ يعتقد �أن �إلغاء كل
العالمات – من كل املجاالت مهما كانت -يعادل
زواال لي�س فقط لكل ات�صال بني -ذاتي ،ولكن �أي�ضا
لكل فكر ،ويف النهاية ،للإن�سان ذاته.
لنذ ّكر باملنا�سبة �أنه �إذا مل تكن هناك عالمات
كونية (م�شرتكة بني كل الثقافات يف العامل)،
فهناك على الأقل نزعة كونية فيما يتعلق بلجوء
الإن�سان �إىل العالمات .وهو اعرتاف (�إقرار) ب�أن
ال �شيء مما هو �إن�ساين ميكنه الإفالت من عامل
العالمات ،حتى و�إن وجدت طرائق �أخرى – غري
�سيميائية -لإدراكها :وهي النقطة التي �سنعود
�إليها فيما بعد.
لكن كيف لنا �أن نقارب داللة العالمة؟ ،نعلم
�أن �أي م�صطلح فرن�سي ميكن �أن تتنوع معانيه وفق
ال�سياق الذي يتمو�ضع فيه ،مثلما هو حال ال�صوت
(�أو الفونيم)  ،/I/فهو لي�س ذاته متاما �إذا ما
كان يف بداية الكلمة� ،أو و�سطها� ،أو نهايتها؛ ونف�س
الأمر جنده يف املثال التايل� :إن �شكال ما يف م�شهد
من �شريط مر�سوم ،ال ميكنه �أن يفي�ض معنى �إال
بالن�سبة لبقية الأ�شكال التي ّ
حتف به� :إذا ظل
متفردا مبعزل عن بقية الأ�شكال� ،،سيظل ت�أويله
ع�سريا� ،أي ال ميكن حتديده �أو البت فيه.
نعتقد بالفعل �أنه عن طريق التعرف على
العالمات ،ابتدا ًء ،ثم على مواقعها وتفاعالتها،
وحتريكها وت�أويلها ن�ستطيع �أن ن�صل �إىل املعنى،
�إىل الداللة� ،إىل فهم كل الأ�شياء (واقعية �أو
متخيلة) ،وكل املمار�سات (�سواء �أكانت تداولية� ،أو
ذهنية �أو هووية) ،باخت�صار ،كل ما ي�شكل ثقافة
ما .يف الواقع� ،إن خمتلف الأوجه – التي �أملحنا
�إليها �آنفا -تقع على امل�ستوى نف�سه :فالإجراءات
التي ت�سمح بالإم�ساك بالداللة ال ميكن �أن ن�ضعها
مو�ضع التنفيذ ب�شكل ملمو�س �إال باملجاورة.
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وعليه ،فالتعرف على عالمة يفرت�ض م�سبقا
لي�س فقط مقارنتها على الأقل �ضمنيا بعالمات
�أخرى – �إن على م�ستوى الدال �أو التعبري ،وفق
ا�صطالحات علوم الل�سان =( ،احلامل املح�سو�س،
من طبيعة �سمعية �أو ب�صرية ،مثال ،والتي تظل
قابلة للت�أويل) �أو على م�ستوى املدلول �أو املحتوى
(= ما هو مفهوم ب�شكل تالزمي يف �سياق معطى)-
ولكن �أي�ضا و�ضعها يف و�ضعية تلفظية (و�ضعية
فعلية لـتلفظ فردي و�/أو جماعي).
على �سبيل املثال ،يتوجب على ال�شخ�صني اللذين
يتبادالن احلديث حول مو�ضوع ما� ،أن يتقا�سما عاملا
ل�سانيا م�شرتكا� ،صوتيا (عرب الأ�صوات والنربات
اخلا�صة بلغة طبيعية معينة) وتركيبيا (بو�ضع
العالقات املتعارف عليها من قبل املتخاطبني
مو�ضع ا�ستق�صاء) و دالليا (�إذ ذات املعنى يعطيه
املتخاطبان ،على الأقل ب�شكل تقريبي ،للكلمات
امل�ستعملة يف املحادثة ول�صياغاتها املعتمدة).
كل هذا يفرت�ض م�سبقا �أي�ضا �أن ميتلك هذان
ال�شخ�صان ،من جهة �أخرى ،مكت�سبات م�شرتكة
تتجاوز اخلطاب الكالمي املتحقق فعليا �إىل معرفة
ال�سياق (القائم على االفرتا�ضات وامل�ضمرات
والإيحاءات االجتماعية ،وحتى ا�ستعماالت �شخ�ص
ما للغة ح�سب �أ�سلوب خا�ص به ،الخ) .يف احلالة
العك�سية ،طبعا لن ي�ستطيع ال�شخ�صان �أن يتفاهما،
لأنهما لي�سا «على نف�س املوجة» :ف�إذا جتاوزنا
اجلمل امل�ستعملة �إىل اخلطاب ،ف�إن على الأخري
�أن ميتلك ،يف جمموعه ،معنى �شامال ،متنا�سقا
يطرح املو�ضوع نف�سه ويتجنب احلديث املتهافت -
�إال �إذا تعلق الأمر بلعبة متفق عليها .-من الطبيعي
�أن تربز حمادثة كهاته عنا�صر ال تقل �أهمية عن
املعطيات الل�سانية ال�صرفة ،على �سبيل املثال ،كل
ما يتعلق بالإمياء ،واحلركات وامل�سافة الفا�صلة بني
املتخاطبني (�أثناء احلديث قد نقرتب من الآخر �أو
نبتعد عنه ،ح�سب رغبتنا يف �أن ن�سمعه الكالم �أم
ال) ،الخ.
�إن �أحا�سي�سنا (املنبثقة من اال�ستبطان ،من
وجهة نظر «داخلية» :على �سبيل املثال ،حني ن�شعر
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بحالة من االرتياح �أو ال�ضيق يف حلظة ما) �أو
�إدراكاتنا (املتعلقة با�ستكناه العامل «اخلارجي»
املحيط ،مهما تعددت �أن�ساقها :ال�سمعية،
الب�صرية ،اللم�سية ،الذوقية ،ال�شمية) هي يف
البدء ت�أويالت نعطيها لكل ما يحدث لنا (ماديا �أو
نف�سيا) ،لكل ما نكابده داخليا �أو نعانيه ج�سديا.
فمن البديهي �أن تكون هذه النقطة �أي�ضا منطلقا
لينفتح (�أمامنا) طريق االت�صال بني -ذاتي
واالت�صال االجتماعي الذي يراهن ،هو بدوره،
على ال�سلوكات (من قبيل/الفعل )/والأهواء (�أو
احلاالت النف�سية من قبيل /الكينونة.)/
من امل�سلم به ومن دون �صعوبة تذكر� ،أن جهل
الفرن�سي الذي يقيم ببالد �أجنبية ،للغة تلك البالد
و�أعرافها و�سلوكاتها اخلا�صة� ،سيجعله ي�شعر،
فج�أة ،و ك�أنه مهم�ش؛ حتى الأ�شياء املادية البحتة
التي تتعلق باحل�س والإدراك ،ف�إنه ال ي�ستطيع
ت�أويلها من ذاته �إال عرب الأ�سنان الداللية الفرن�سية
الوحيدة التي ميتلكها .ومبا �أن حتري املعنى هو من
مقومات الإن�سان ،ف�إن هذا الفرن�سي لن ي�ستطيع
�أن يتجنب دخول لعبة الرتجمات� ،إال �إذا اختار �أن
يق�صي نف�سه �إراديا من كل هذا العامل االجتماعي
والثقايف اجلديد الذي يحيط به.
على �سبيل الطريفة ،لنذكر ،مثال ،و�صفا
5
مقتطفا من يوميات يف �أر�ض الربازيل ()1557
حيث ق ّدم جون دو لريي� ،6أول "�أنرتوبولوجي"
مثلما ي�شهد بذلك نظرا�ؤه الالحقون ،لقرائه باللغة
الفرن�سية حيوانا يجهلون وجوده �إىل ذلك احلني.
من �أجل هذا الغر�ض ،فهو م�ضطر �أن ير ّد املجهول
�إىل املعلوم ،اجلديد �إىل القدمي� ،أن "يرتجم"�إىل
لغتنا الطبيعية ("ن�صف بقرة ون�صف حمار")
ا�سم احليوان (" )"Tapiroussouالذي ال ذكر له
طبعا يف امل�صطلحية احليوانية الفرن�سية.
لو�صف احليوانات املتوح�شة يف بلدهم الذي
يدعونه ب ـ� ،Sooأبد�أ بالتي هي �صاحلة للأكل.
 -5من�شورات باري�س.1957 ،
 -6رحالة فرن�سي ،ولد عام  ،1536وتويف عن عمر يناهز  77يف عام
( 1613املرتجم)
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ف�أول حيوان و�أكرثها �شيوعا هو ما يدعونه بـ
(" :)"Tapiroussouفهو ذو �شعر حمم ّر طويل ،فهو
تقريبا بحجم وبدانة و�شكل البقرة� :إال �أنه ال ميتلك
قرنني ،فرقبته �أق�صر ،و�أذناه متدليتان و �أكرث
طوال ،و�ساقاه �ضامرتان ونحيلتان ،وقدم ال �شقوق
بها �إال �أن لها ذات �شكل قدم احلمار .ميكننا �إذن
القول �إن هذا احليوان هو ن�صف بقرة ون�صف
حمار ،مبا �أخذه من هذا وذاك�( .ص.)239.
 -3مقدمات للولوج �إىل املعنى:
من الوا�ضح ،على �سبيل املثال� ،أنه يف جمال
«املد َرك» ،يف جمال ما هو ت�صوري بحت (كحقل
الفل�سفة ،والريا�ضيات واملنطق ،)..ال ن�ستطيع �أن
«نفكر» عمليا من دون عالمات ،من دون كلمات،
من دون خطاطات ،وحتى من دون �صور� :أن نفكر،
ولو «تفكريا ذهنيا» �صرفا �إذا ما جاز لنا هذا
الإطناب ،ف�إننا �سن�ستعمل جمموع عالمات تتفاوت
يف ح�سيتها ،و�سنلج�أ �إىل مفردات اللغة ،و�إىل
امل�صطلحات �أو �إىل التمثالت التي هي ،يف العموم،
توا�ضعية ،والتي من غريها لن تكون �أية معرفة� ،أو
بالأحرى لن يكون �أي حت�صيل للعلم ممكنا.
طبعا ،غالبا ما نقول–خا�صة يف الأدب
والفل�سفة� -إن ما يعز عن الو�صف ،تعريفا ،ال ميكن
�أن ُي َرّعب عنه� ،إذن هو غري قابل لأن يب َّلغ (على الأقل
على امل�ستوى اللغوي) :وهذا ما تعنيه حرفيا جملة
(يعز عن الو�صف) .والواقع� ،إذا ما ا�ست�شعرنا �أمرا
غري قابل للو�صف� ،إذا ما افرت�ضنا وجوده امل�سبق،
فلأنه ،قبال ،يعتمد على حامل منا�سب – من قبيل
الإح�سا�س (ذو خ�صي�صة انفعالية) �أو الإدراك
(من طبيعة ح�سية)  :-على �سبيل املثال ،يف املجال
اجلمايل حيث �إن ت�أويل لوحة زيتية ما يثري هذه
احلالة النف�سية �أو تلك ،ولنفرت�ض حالة احلبور،
واللذة ،والن�شوة ،والتي و�إن مل تكن بال�ضرورة قابلة
لأن يعبرًّ عنها� ،إال �أنها «واقعية».
يف نطاق �آخر ،الأكيد �أن حالة التقوى ال�صوفية
لي�ست من قبيل املعبرّ عنه� ،إال �أنها ،كتجربة ،ت�ضع
ب�شكل �أو ب�آخر الإن�سان مو�ضع التجلي .يف كل هذه
احلاالت� ،إن ق�ضية الأحا�سي�س املعتلجة داخل
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الإن�سان (ا�ستبطان الذات مقابل ا�ستكناه العامل
اخلارجي) هي التي �أ�ضحت مطروحة على ب�ساط
البحث ،وهو ما �سنعر�ض لها الحقا يف درا�ستنا
الوجيزة لإجراءات التلفظ.
نعلم �أي�ضا� ،أنه ومنذ الأبد ،يع�سر علينا جدا
�أن نحلل بدقة �شعورا ما – يف �شكل لغوي :-فكل
املرتادفات املعتمدة – كالتي تقرتحها القوامي�س-
ال ت�شبع نهمنا .وهو �إقرار ب�أن هذا ال�شعور يظل
يف الغالب "غري معَبرَّ عنه" يف الواقع .حتى يف
مثل هذه احلالة ،ف�إن لهذا ال�شعور عالقة بعن�صر
م�ستقى من عامل خارجي ،بحيث ي�شكل هذا ال�شعور
�إزاءه رد فعل الذات (فردية �أو جماعية) :مثلما
يحدث حينما يثري لقاء �شخ�ص ب�آخر ما يدعى
بـ "احلب من �أول وهلة» .تعريفا� ،إن ما يعز عن
الو�صف ال ميكننا تدوينه بالكلمات ،ولكن ذلك
ال ينفي� ،إطالقا ،تعلقه باللغة ،وبالتايل باملقاربة
ال�سيميائية .حتى فيما تعلق بالأحا�سي�س الأكرث
جوانية ،ف�إن الإن�سان يظل خا�ضعا لإكراهات
اللغة .ومن دون هذه اللغة ،ف�إنه ال وجود للرمزية،
وبالتايل ال وجود للإن�سان �أي�ضا.
هذا يعني بكل ب�ساطة� ،أن هناك لغات ،و�إن مل
تف�صح عن ذاتها بالكلمات ،مع ذلك ،ف�إنها حاملة
للمعنى؛ ومن الأمثلة الأكرث ابتذاال ،على ذلك،
الأ�شرطة املر�سومة 7املجردة من الكلمات .الأكيد
هنا� ،أنه ميكننا �أن نعرث لهذه الأ�شرطة على مقابل
ل�ساين� ،إال �أن كتابة ذلك املقابل الل�ساين ،و �إن
كانت بدقة متناهية ،غري �أنها تظل فقرية جدا
من وجهة نظر املعنى ،وذلك قيا�سا باملتعة التي
ن�ست�شعرها �أثناء القراءة الب�صرية لهذا ل�شريط
من الر�سوم �أو ذلك ،من دون عنا�صر ل�سانية.
من هذا املنظور ،ف�إن لوحة ر�سم ،على �سبيل
املثال" ،غري قابلة لل�سرد" ،ال ن�ستطيع �أن نحكيها
لكفيف ،ال �سيما �إذا كانت "غري ت�صويرية" .من
جهة �أخرى ،كل فعل مادي ينتمي �إىل املح�سو�س
هو بداهة حامل للمعنى� ،سواء بالن�سبة ملن ي�أتيه �أو
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بالن�سبة ملن يراه �أن يكون على علم به .ب�شكل �أو�سع،
كل معطى قابل للإدراك يحثنا على �أن نعرث له على
معنى ينا�سبه :حتى النظر �إىل م�شهد طبيعي ب�سيط
ال ميكنه �أن مير دون �أن يرتك فينا انطباعا معينا،
دون �أن يثرينا فينا حالة نف�سية خا�صة؛ ومن باب
�أوىل ،ف�إن بناء بيت �أو ترتيب �أ�شياء يف غرفة ما له
معنى :حتى الفو�ضى لي�ست جمردة من املعنى .يف
احلد الأدنى ،كل ما هو موجود �أو ما ميكن تخيله يف
�إطار عامل �سو�سيوثقايف معني ،ميتلك معنى� ،أو على
الأقل ،هذا ما نفرت�ضه م�سبقا ،وبعفوية .حتى ما هو
من قبيل " العجيب" �أو الذي يبدو "�شاذا" ال يخلو
من الداللة ،و�إن كان ذلك عن طريق �س�ؤال املعنى
الذي يطرحه :من الوا�ضح ،مثال� ،أن "املجهول"،
"اخلارج عن امل�ألوف" �أو "غري املعقول" هي �ألفاظ
معروفة جدا ،قابلة للت�أويل دالليا.
من وجهة النظر هذه ،كل املعارف ،كل الثقافة،
كل الأحداث ،كل احلياة ،فردية كانت �أم اجتماعية،
مرتبطة بالبحث عن املعنى الذي يبدو �أن الإن�سان
قد ُج ِبل عليه .نرى جيدا �أن كل العلوم (�إن�سانية �أو
غري �إن�سانية) ،كل املعارف (علمية �أو غري علمية:
كعلم الفلك وعلم التنجيم) هي علوم ت�سعى للبحث
عن الداللة ،عن املعنى ،عن "طريقة �سري" ذواتنا
و�سري العامل اخلارجي� :سرنى فيما بعد ما مييز
علوم الل�سان وال�سيميائية ،على اخل�صو�ص ،عن
حقول البحث الأخرى.
لنحدد قبال �أن لي�س لل�سيميائية مو�ضوع بحث
�إال الأ�شكال التي يتجلى عربها املعنى� .إذا كان
كل �شيء يف العامل عالمة ،فهو (يف احلقيقة)
�أكرث من ذلك� :إن "جرحا" ما ،على �سبيل املثال،
ميكن �أن ن�ؤوله ك�أمل يعانيه من �أ�صيب به ،لكنه ،يف
ذات الوقت� ،أكرث بكثري من َع َر�ض ،مثلما ت�شهد
به الرعاية الطبية التي يجب �أن نحيط بها هذا
اجلرح على امل�ستوى الف�سيولوجي ،حتى نتجنب
كل م�ضاعفة لل�ضرر ،وذلك مبعزل عن الأمل .ذلك
ال�ضرر الذي ميكن �أن يكون �أكرث خطورة من حيث
النتائج من الأمل الذي ي�شعر به امل�صاب م�ؤقتا.
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�إن ال�سيميائية التي تهدف �إىل (معاينة)
تبد موقفا من حقيقة الأ�شياء
العالمات ،ال ِ
املتعلقة بالإن�سان وعامله وال من طبيعتها وجوهرها
و�أ�صلها وم�آلها :كل ذلك من �ش�أن علوم املادة
والطبيعة واحلياة والإن�سان �أي�ضا (علم النف�س،
علم االجتماع ،التاريخ ،االقت�صاد ..الخ) .وحتى
نعود �إىل مثالنا ال�سابق ،من الوا�ضح �أنه �إذا كان
"اجلرح" الظاهر هو بالن�سبة للمري�ض متعلقا
بالدال ،و�إذا كان "الأمل' الذي ي�شعر به هو من
قبيل املدلول ،ف�إن ال�سيميائية ال ت�ستطيع �أن حتدد
وب�شكل جوهري ما «الأمل» .على الأكرث� ،ستقابله
باللذة ،من حيث �سلبيته و�إيجابيتها (وفقا للقيم
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والت�صورات والأفكار امل�سبقة ال�سائدة) ،وباالعتماد
على مفهوم االنفعال (الذي يتمف�صل وفقا للثنائية
انب�ساط مقابل انقبا�ض) ،كما �أوردناه �سابقا.
وعموما لي�س من �ش�أن علوم الل�سان �أن تبدي
ر�أيها ،على �سبيل املثال ،يف جمال علم الوجود
(�أنطولوجيا) الذي هو من اخت�صا�ص الفل�سفة،
�أو علوم احلياة �أو الطبيعة..الخ .على الأكرث،
ميكنها �أن ت�شري �إىل املرجع� ،أي �إىل احلقيقة خارج
الل�سانية �أو خارج ال�سيميائية التي ميكن �أن يحيل
�إليها خطاب ما �أو على العموم لغة ما ،يف �شكل
واقعي (مثل :ال�سرية الذاتية ،الفيلم الوثائقي)� ،أو
متخيل (رواية ،ر�سم ،الخ).

