الجرجاني مجلة علمية محكمة متخصصة في تأصيل البالغة والنقد األدبي
العدد األول ،السنة األولى ،صيف 1440ه2018/م؛ صص 77-61
تاريخ الوصول2018/2/25 :؛ تاريخ القبول2018/6/26 :

قراءة نقدية في ثالثية العالمة عند بيرس ومثلثه السيميائي
عمار الزويني الحســيني1؛ رضا أماني*2

الملخص
الشك أ ّن من العس على الباحث ،أو املتتبّع ملنهج السيميائيّة التح ّدث عن املسار الذي اختذته املمارسات
بكل ما ميتلكه
السيميائيّة تنظ اً وتطبيقاً لتصل يف شكلها النهائي إىل ح ّد االكتمال؛ و لك أ ّن الدرس السيميائي ِّ
من خصوصيات ،ومنذ أن نشأت الفكرة يف هن
مؤسسيه (دي سوس  ،وب س) ،إىل استوائه علماً مستقالً
َ
واضح املعام يف أواخر حياهتما مروراً بد(موريس) ...وغ ه إىل اليوم ،ما يزال يستخدم املفاهي القاعديّة اهتا:

يفسر التجربة االنسانية من منظورات متعددة و تلفة،
العالمة ،الداللة ،القيمة ،السيا  ...وغ ها من أجل أن ّ
تتزاح مبوجبها العلوم اإلنسانيّة والدقيقة مثل عل النفس ،وعل االجتماع ،والفلسفة ،واللسانيّات ،واملنطق...
يب أ ّن حجر الزاوية بني هذه املفاهي املستخدمة يف أدبيّات عل السيمياء ،هو مصطلح "العالمة".
وغ ها .وال ر َ
كما أنّه األساس أو اقحمور الذي تلتقي عنده طروحات علماء السيمياء ليختلفوا بعد لك يف رس ماهيّة هذا
املفهوم وحدود تطبيقاته بني مقتصد ومسر  .ويف هذا البحث املتواضع حناول أن نقف عند "ب س" يف تقسيمه
للعالمة إىل ثالثيّة يتحتّ حضورها جمتمعة (سيميوزيس) ،للوقو على فه ٍ دقيق للعالمة وصوالً إىل أفق تطبيقاهتا
يف تفس التجربة اإلنسانيّة ،وعلى الرغ من النّجاح الكب الذي ح ّققه هذا التصنيف الب سي للعالمة ،إالّ أنّه م
ال من ثغرات ،سنقف كذلك عند بيان أسباهبا ،وسبل معاجلتها.
ُ
المفردات الرئيسة :قراءة نقديّة ،ثالثيّة ب س ،السيميائية ،عل العالمة.

 .1باحث يف جامعة طهران ،برديس فارايب ،قس اللغة العربيّة وآداهبا  -ق املقدسة Ammaralzwainy7@gmail.com

 .2أستا مساعد جبامعة العلوم واملعار القرآنية  -ق املقدسة (الكاتب املسؤول)

amani@quran.ac.ir
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المقدمة
ظهرت يف أوربا وأمريكا أواخر القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين مدارس فكرية ومناهج سياقية
ودراسات نقدية وفلسفية تعمل ضمن أُطُر وسياقات حمددة لتكشف عن والدة علوم جديدة كالظاهراتية،
والبنيوية ،والسرد ،والشعرية ...والسيميائية وغ ها...
حد ما -فتنّه يبحث يف "العالمة" ،كوّنا تشكل حمور هذا العل ،
واملقال إ يتناول السيميائية علماً حديثاً -إىل ٍّ

فهي طاملا أضنت علماء هذا امليدان يف فه ماهيتها ،وحدود تطبيقاهتا .فتنّه اتار التصنيف الثالثي للعالمة عند
حالً وسطاً بني من حصرها يف ثنائيّة الدال (وهو الشكل املرئي للعالمة)
ب س؛ النّه يرى يف هذا التقسي ّ
واملدلول (الذي ميثل املضمون الداليل الذي ال ميكن إدراكه إالّ مع الشكل املرئي أو املكتوب ،)...وبني من أفرط
حمرض ودال ومدلول ومرجع.
إن ّصح هذا التعب  -يف رمسها مستطيالً يرتكز على رباعية تتكون منّ :
ال افى على املتتبع أ ّن تاريخ السيميائيات مرتبط بتارخ تأويل العالمة .وملا كان التأويل نقط ًة تتقاطع عندها
ّ
كث من املسالك املعرفيّة؛ صار من الصعب على الدارس إدراك مساحة هذا التأويل وحدود تطبيقاته ،لذا من
امله مقارنة رؤية ب س للعالمة برؤية أخرى توازيها تاراياً وشهرةً أيضاً ،وهو ما جنده عند دو سوس ،
معتمدين يف لك على املنهج الوصفي .ورمبا قادنا املقام إىل حتليل بعض اآلراء هنا وهناك ،وال يعين لك أ ّن
بؤرة هذا املقال هي إجراء هذه املقارنة بني هذين العاملني ،فما يهمنا هو التصنيف الثالثي للعالمة عند ب س
ما له وما عليه .وكيف تطورت العالمة على يديه ،وما هي املؤاخذات اليت رصدها املهتمون على تصنيفه
للعالمة ،وكيف عاجلوها ...ورمبا كرنا شيئاً عن حياته .فتن فاتتنا الغاية يف تفس رؤية هذا العام الكب
وتصنيفه للعالمة ،على قدر ما فهمه الباحثان وهو يتنقل بني منابع هذا العل  ،وما أعسرها مطلباً ،فتننا نرجو
أن ال يفوتنا شر اقحماولة ..ومن اهلل التوفيق.

خلفية البحث
ُّ
املهمة يف األدب الغريب والشرقي ،فقد شهدت العقود األخ ة من القرن العشرين
تعد السيميائيّة من اهلناهج ّ
حتوالت كب ة يف منهج اخلطاب النقدي ،فالسيميائيّة تش ّكل بُعداً ثقافيّاً بني الثقافتني الغربيّة والشرقيّة ،فقد
ّ
ألّنا من املناهج النقديّة ات املضامني العالية يف
ة؛
السيميائي
اسة
ر
د
على
العرب
باخلصوص
و
،
الباحثون
انكب
ّ ّ
خاصة.
حتليل النصوص الشعريّة ّ
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و ّأما خبصوص الدراسة النقديّة يف ثالثيّة ب س ،وكذلك مثلّثه املشهور فحسب دراستنا املتواضعة م جند دراسة
حت ّدثت عنها بصورة مكثّفة ،ولكن أشارت بعض الدراسات إليها بفقرات قليلة ،وقد درس الباحث عبد اهلل

محود الفقيه السيميائيات بني ب س ودي سوسي واملقارنة بينهما ،وكذلك درس الباحث فريد امعضشو منهج
يتطرقا إىل قراءة الثالثيّة بقراءة نقديّة إطالقاً.
السيميائيّة ،ولكن م ّ
أسئلة البحث
مؤسسا هذا املنهج؟
 .1ملا ا اختلف دي سوسي مع ب س يف املنهج السيميائي على الرغ من ّأّنما ّ

 .2كيف ميكن أن يكون تقسي ب س الثالثي للعالمة نافعداً؟ يف الوقدت الدذي مدن املمكدن أن تددخل فيده
العالمة يف متاهات عبثيّة؟
فرضيات البحث
 .1إ ّن دي سوسددي يعتددرب السدديميائيّة علمداً عامداً يدددرس حيدداة العالمددة يف احليدداة االجتماعيّددة ،و ّأمددا ب د س،
فيعترب السيميائيّة مرتبطة بالفلسفة.
 .2حينما ندرس املستويات الدالليّة اليت يرمي إليها ب س من وراء تقسيمه للعالمدة جندد املنفعدة ،فهدو يدرى
للعالمة مستويات داللية ثالث.

العالمة بين بيرس ودي سوسير
تع ّد جهود الفيلسو شارلز ساندرس ب س (1914-1839م) منعطفاً حامساً يف تطوير الدرس السيميائي.
ِ
يكيني الذين م يروا فرقاً بني السيميائية واملنطق» (مقداد ،)14 :2001 ،فصار
فهو «من أه ّ املفكرين األمر ّ
عل السيمياء عنده أكثر ارتباطاً بالفلسفة ،والتزم األمريكيّون هبذا االرتباط من بعده؛ ليميّزوا أنفسه عن
املدرسة األوربيّة اليت التزمت منهج العام السويسري الكب فردينان دي سوس (1913-1857م) الذي ع ّد
السيمياء «علماً عاماً يدرس حياة العالمات يف كنف احلياة االجتماعية» (املصدر نفسه.)13 :
ولد ب س يف حرم جامعة كابرد لو ٍ
الد ع ّد من أملع علماء أمريكا يف القرن التاسع عشر ،فاحتك برجاالت
كرسها فيما بعد يف دراسة علوم الفلسفة واملنطق ،وأظهر ميالً
العل واملعرفة يف وقت مبكر من حياته اليت ّ
املتشعب للعالمة السيميائيّة ،ونشر ّأول مقاالته عن السيمياء
فطريّاً هلما ،فظهر لك جليّاً يف تصنيفه الثالثي ّ
عام 1867م وكان هلذه املقاالت األثر البالغ يف تطوير الفكر السيميائي (بنكراد ،)13 :2012 ،ومن يطالع
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صنِّفت حول عل السيمياء جيد جليّاً سبب االختال بني املدرستني األوربيّة واألمريكيّة يف
املؤلفات اليت ُ
تؤدي بالنتيجة إىل وجهيت نظر
النظر للعالمة ،فالسيميولوجيا والسيميوطيقيا تعتمدان ركائز علميّة تلفة ّ
التكهن بتأثّر أحدامها باألخرى ،فبينما كان
تلفة ،وظهور هاتني املدرستني يف وقت واحد جيعل من الصعب ّ
تصوره اجلديد للسيميائيات آمالً يف تأسيس عل جديد ،كان
العام اللغوي الكب دي سوس حياول صياغة ّ

الفيلسو األمريكي ب س -انطالقاً من أُسس فكريّة تلفة -يرس تصوراً آخر هلذا العل .
ٍ
فلسفة ترى يف السيميوطيقا علماً عاماً يتجاوز ُحدود اللِّسان،
ينطلق ب س -يف ُرؤيته السيميوطيقية -من
ُمكتسباً ُعموميةً يستطيع بواسطتها الغوص يف أعما ُك ّل الظواهر الكونيّة بطبيعتها املختلفة ،سواءً كانت
أي شيء كان ،كالرياضيات واألخال
ِّ
مادية أم ميتافيزيقية أم غ ها ،يقول« :م يكن مبقدوري أبداً دراسة ّ
وامليتافيزيا واجلا بيّة األرضيّة والدينامكيّة احلراريّة والبصريّات والكيمياء وعل التشريح املقارن بعل الفلك وعل
النّفس وعل الصوتيّات وعل االقتصاد وتاريخ العل والكالم ...والسكون والرجال والنساء والنبيذ وعل
القياس واملوازين إالّ على أنّه نظام سيميولوجي» (عياش.)10 :1988 ،

مكرساً ُج ّل حياته يف تتبعهاْ ،أملت عليه أن يكون املنطق
هذه األسس الفكريّة الفلسفيّة اليت انطلق منها ب س ّ

«امساً آخر للسيميائيات بوصفها نظريّة شكليّة للعالمات ...وما دام اإلنسان يف ّكر من خالل العالمات ،فتنّه
يتعني على الباحث السيميائي رصد هذا التفك يف مستوى العالمات اهتا» (بلقندوز ،)3 :2004 ،لذلك م
ّ
تع ّد هذه السيميائيّة  -وفق رؤية ب س -مقتصرًة على املعطى االجتماعي التجريدي لسيميولوجيا سوس الذي
أفضى إىل متركز الدراسة حول آليّة العالمة ووظيفتها التواصليّة ،اليت تنطلق من اللغة وترتد إليها بني ما هو
منطو (مشفوه) أو مكتوب ،متجاهلةً اجلانب اإلجنازي للعالمة« ،وهنا نقطة انطال السيميائيّات األمريكيّة
اليت ترى أ ّن البُعد التواصلي ما هو إالّ ضط خاص من أضاط السيميوزيس-وهو أي السيموزيس لك النشاط
الرتميزي الذي يقود إىل إنتا الداللة وتداوهلا ،أو لنقل أنّه شيء ما باعتباره عالمة -وينبغي كي يكتمل
مشروع الدراسة ،أن تُدر باقي أضاط السيميوزيس ضمن السيميائيات» (املصدر نفسه.)1 :

يتصور بعضه أ ّن ما عرضته كتب القوم يف هذا اجملال ،تصور جناعة (أي القدرة على إحداث تأث ) ثالثيّة
ّ
تصور يف حملّه بشرط أن ال يأخذنا
العالمة اليت نادى هبا ب س يف تفس التجربة اإلنسانيّة مطلقاً ،وهو ّ
النص الّلغوي واألديب ،مكتفني يف
كل التفاصيل اجلزئيّة اليت قد ال ختدم كث اً ّ
احلماس بعيداً« ،فنخوض يف ّ
لك ،باجلوانب اليت من شأّنا أن تق ّدم دعماً حقيقيّاً للمنهج السيميولوجي يف دراسته اللّغويّة والنقديّة» (زيادة

النص واجلملة ،فكث
نفر بني الظاهرة اللّغويّة واألخرى األدبيّة ،وبني ّ
وآخرون ،)753/2 :1988 ،وعلينا أن ّ
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من الظواهر اللّغويّة ال حتتا إىل هذا التعقيد يف العالمة عند ب س .كما بعض النصوص القص ة يف التجربة
جراء إخضاعها لثالثيّة ب س دائماً.
األدبيّة تشكو لك العنت واجلهد ّ

تطور العالمة عند بيرس
إ ّن العالمة عند ب س عالقة مرّكبة ثالثيّة بني ثالث عالمات ،فل يعد الدال يقودنا إىل املدلول مباشرًة! تلك
يتوسط هذه
الثنائيّة اليت عرفناها عند سوس (الدال واملدلول ،اللّغة والكالم ،الشكل واملضمون) ،بل صار ّ
ٍ
يتصور بعض النّقاد،
عنصر ه
ثالث مسّاه ب س «املؤول» الذي يقود ّ
الثنائية ه
النص إىل احتماالت أكثر تعقيداً اّا ّ
النص.
النص معه أكثر انفتاحاً على جمموعة من االحتماالت اليت تُبقي املتلقي قريباً من ّ
حبيث يصبح ّ
ُكل ٍ
ٍ
أي سيا ٍ زمكاينٍّ،
احتمايل
شيء يف الوجود يبدأ -حسب رؤية ب س -أول ما يبدأ يف عا ٍم
مفصول عن ِّ
ُّ
ٍّ
ٍ
ُجمرد عن القصديّة الظاهراتية اقحمسوسة ،ما يُ ِّ
شكل املستوى األول أو املقولة "األوالنيّة" ،اليت يُنتقل منها إىل
ثان تربز فيه األشياء على ٍ
مستوى ٍ
املادي يف عام
أي أّنا تدخل مرحلة التحقُّق الفعلي والوجود ِّ
هيئة ُم ِّ
تجسدةْ ،
ُ
ِّ
املوجودات ،وهذه هي املقولة "الثانيانيّة" بعد هذه املرحلة ،تأيت مرحلةً ثالثةً تُشكل املقولة "الثالثانيّة" ،يُصبح فيها
الوجود يف عام الواجبات ،الذي يكتسب فيه البُعد القانوين بُعد جتريد اقحمسوسات واختزاهلا يف قوالب ُّ
تدل عليها
وتُؤطِّرها ،هذه املرحلة تقف وسيطاً بني املرحلتني األوىل والثانية« ،ليصوغ "بُورس" -كما حيب بنكراد أن يسميه-
هذه الس ورة على الشكل التايل :أول ُحييل إىل ٍ
ثان عرب ثالث» (بنكراد.)14 :2012 ،
تصوره للعالمة اليت تتشكل من خالل س ورةٍ ثُ ٍ
الثية تتمثل يف
تصور ب س الظاهرايت للوجود انعكس على ُّ
ُّ
ؤول(مصورة) ،و«هذه احلركة -سلسلة اإلحاالت -هي ما أطلق
اثل(مفسرة) ُحييل على
ٍ
موضوع (ركيزة) عرب ُم ِّ

املؤدية إىل إنتا الداللة وتداوهلا يف سيا ما ،وهكذا «يص
عليه ب س "السيميوزيس" تلك الس ورة ّ
السيميوزيس عبارة عن دالالت متناسلة وغ منتهية حيركها اشتغال هذه العناصر الثالث وهي :املمثل،
املوضوع ،واملؤول» (بلقندوز.)3 :2004 ،

مثلث بيرس السيميائي
هذه احليويّة اليت رافقت التصنيف الثالثي للعالمة -باخلصوص العالمة من حيث عالقتها مبوضوعها -جعلته
«من أه ّ التصنيفات وأكثرها رواجاً وفاعليّة يف جمال الدراسات السيميوطيقيّة ،ويتمثّل هذا التصنيف يف
تقسي العالمة إىل ثالثة أضاط تتش ّكل من خالل نوعيّة العالقة الّيت تنسجها العالمة مع موضوعها يف عالقة
املؤول باعتباره ثالثاً» (مبارك،
مع املمثّل بوصفه ّأوالً ،ويف عالقته مع املوضوع بوصفه ثانياً ،ويف عالقته مع ّ
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 ،)55 :1987أي أ ّن العالمة  -يف نظر ب س -مرّكبة من ثالثة عناصر يُفرتض أن تتشارك هذه العناصر
تؤدي رسالتها على أكمل وجه ،غ أ ّن هذه احليويّة اهتا اليت رافقت تطبيق مثلث
الثالث ليتسىن للعالمة أن ّ
ب س على مجيع الظواهر اإلنسانيّة ،وجعلته عرضة لالنتقادات بل والتشكيك أيضاً! بسبب طبيعته اليت تغايل
يف التجريد والتعمي (زيادة وآخرون .)753/2 :1988 ،وميكن أن نستعني بالرس اهلندسي اآليت لفه مبدأ
املكونة للعالمة وهي" :املمثل -املوضوع-
التثليث ،الذي اعتمده ب س وتالمذته ،إنطالقاً من العناصر الثالثة ّ
املؤول" ،وما ميكن أن ينتج عن هذه العالقة بني أطرا العالمة الواحدة من عالقات ثانويّة مع ّقدة وتقسيمات

بكل جزئيّات تلك العالمة ،اّا جعل بعضه يش ّكك يف قدرة
متشعبة كث ة إىل ح ّد يتع ّسر معها اإلحاطة ّ
خاصة» (املصدر نفسه.)2 :45 ،
عامة والسيمياء ّ
سيميوطيقية ب س «ألن تكون صاحلة لتأسيس نظريّة املعرفة ّ
املوضوع (الركيزة)

العالمة
املمثل (املفسرة)

(املصورة)
املؤول
ّ

تتشعب وفق حركة دراماتيكيّة على حنو
مث ال تلبث هذه العناصر الثالث (املمثل – املوضوع  -املؤولة) ،أن ّ
األول باعتبار (املمثل) إىل:
يغدو معه التقسي ّ
"عالمة نوعية (طبيعيّة)  -عالقة متفردة (عقليّة)  -عالقة عرفيّة"
بينما يكون التقسي الثالثي باعتبار العالقة بني املوضوع واملؤولة إىل:
"األيقونة  -املؤشر  -الرمز"
ّأما التقسي الثالثي فيكون باعتبار املؤولة إىل:
حجة"
"تصور  -تصديق ّ -

ويضع األستا هواري بلقندوز ططاً توضيحيّاً ،ملثلث ب س ،يعيد من خالله ترتيب تلك التقسيمات ،فهو
أي طر يف هذا التقسي ّيعد عالمة ات وظيفة دالليّة ثالثيّة ،تشتغل
يرى من خالل هذا املخطط «أ ّن ّ
بدورها ضمن فضاء س ورة السيميوزيس كما لو كانت عنصراً من عناصر العالمة» (بلقندوز ،)4 :2004 ،وال
بأس من رس هذا املخطط زيادة يف التوضيح:
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المؤولة

العالمة

الموضوع

املمثل باعتباره عالمة

عالمة طبيعية (نوعية)

عالمة منفردة (عقلية)

عالمة عرفية

العالمة بالنظر إىل املوضوع

أيقونة

مؤشر(شاهد)

رمز

العالمة بالنظر إىل املؤولة

تصور

تصديق

حجة
ّ

تضمن أبعاداً سيميائيّة ثالث" ،يهت كلٌّ منها بأحد أبعاد العالمة"
وفضاء الس ورة هذا (السيميوزيس) ّ
(بلقندوز )33 :2008 ،وهي:
متفردة،
 .1النحو اخلالص؛ ويدرس أبعاد العالمة الرتكيبيّة .وميثله وفق طط هواري (عالمة نوعيّة ،عالمة ّ
عالمة عرفيّة).
 .2املنطق؛ ويدرس أبعاد العالمة الدالليّة ،وميثله وفق املخطط املذكور (أيقونة ،مؤشر ،رمز).

حجة).
(تصور ،تصديقّ ،
 .3البالغة؛ وتتكفل بدراسة أبعاد العالمة التداوليّة .وميثله وفق املخطط ّ

وفق هذه الرؤية ،أي سيميوطيقا ب س ،م يعد من املمكن فه عالمة من العالمات إالّ حبضور هذه العناصر
الثالث جمتمعة "السيميوزس" ،أي "املمثل – املوضوع  -املؤول".

فالعنصر االول "املمثل أو العنوان أو املفسرة" :هي عبارة عن «عالمة جديدة تنج عن األثر الذي يرتكه
املفسر أو املتلقي وهي تقابل "املدلول" عند سوس » (رويلي.)180 :2007 ،
موضوع العالمة يف هن ّ
وتنقس بدورها إىل ثالثة أقسام ،كما يف املخطط أعاله ،وهي:

 .1العالمة النوعية :تتمثل هذه العالمة يف ٍ
لصورها أو يف تعلُّ
حسي ٍة أو يف ُحماكاةٍ لدشياء و ٍ
صفة ِّ
ّ
انعكاس ُ
املهارات اليت تعتمد على احلركة واإلشارة ،كالرياضة مثالً.
 .2العالمة املتفردة :ويُقصد هبا الشيء املوجود أو الواقعة الفعليّة اليت تُ ِّ
شكل العالمة ،ومثاهلا :األنصاب
ّ
التذكارية ،وأعراض املرض....
 .3العالمة العرفيّة :وُمتثِّلها العالمات اليت تعار عليها الناس واصطلحوا على داللتها ،كدألفاظ اللُّغة
الرموز العلميّة ،عالمات الس (عبد الكرمي.)32 :2001 ،
الطبيعيّة ،اإلشارات و ُّ

ٍ
مبعلومات إضافيّ ٍة
والعنصر الثاين "املوضوع أو الواقع أو الركيزة" :وهو املعرفة اليت تفرتضها العالمة لكي تأيت
حيث عالقتها مبوضوعها تنقس إىل ثالثة أقسام هي:
ُّ
ختص هذا املوضوع .والعالمة من ُ
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 .1األيقونة :وفيها ُحتيل العالمة إىل موضوعها عرب عالقة املشاهبة ،سواء كانت املشاهبةُ ،حماكيةً موضوعاً
كصورة العنقاء يف
ِّ
مادياً أو ميتافيزيقياً ،كما يف ُّ
الصور ال ُفوتوغرافية واملُجسمات والتماثيل ،وكذلك ُ
الرسوم واالستعارات وغ ها ،وقد تكون األيقونة مسموع ًة ال ُمصورًة ،كما ُهو احلال يف الصوت
ُّ
ٍ
فهو أيقونةه ُحتيل على األصل .وما جتدر اإلشارة إليه هنا أ ّن عالقة املشاهبة اليت
املسجل
لشخص ماُ ،
ُ
تربط األيقونة مبوضوعها أصبح موضع خال ونقاش بني السيميوطقيني إىل ح ّد حتول فيه «توجه قائ
بذاته يف السيميوطيقات املعاصرة ،كما هو احلل عند "إمربتو إيكو" وبعض السيميوطقيني اإليطاليني»
(يوسف.)94 :2005 ،
وهو عالمةه تربطها مبوضوعها عالقة السببيّة ،وترمجها بعضه بالشاهد أو القرينة وغالباً ما
 .2املُؤشِّرُ :
احلمى على املرض ،والغيوم على
يكون االرتباط السبيب هذا فيزيقياً أو من خالل اجملاورة مثل داللة ّ
املطر ،أو داللة وقْ ِع األقدام على مرور ٍ
أحد ما ،ودالالت النُّصب اليت هي إشارات على الطريقوغ ها،
ويكمن الفر بني األيقونة والقرينة أ ّن األيقونة ال تفقد خصوصيتها حينما ينعدم موضوعها (فاخوري،
.)22 :1985
 .3الرمز :ويتميز ُبعرفية العالقة بني العالمة وموضوعها ،أو هي  -مبعىن آخر -عالقةه اعتباطيةه يف أصلها،
مبوضوع ُمعني،
أي العالمة -عمل على تسييقها وربطها
ٍ
غ أن تعار الناس وتواضعه عليها ْ -

كاللون األمحر يف إشارات املرور ،وارتباط احلمامة بالسالم( ...عبد الكرمي ،)62 :2001 ،ويع ّد "الرمز"
تدل على موضوعها بالوضع
أفضل العالمات على اإلطال  ،وأكثرها جتريداً؛ ألنّه عالمة إنسانيّة حمضة ّ
عكس ما عليه األيقونة والقرينة ،كداللة الصليب على املسيح ،واهلالل على اإلسالم (قاس وآخرون،
 ،)137 :1987ويع ّد هذا التصنيف اخلاص بنسبة العالمة إىل موضوعها (العنصر الثاين) أحد أه ّ
التصنيفات وأكثرها شهرًة وفاعليّة يف جمال الدراسات السيميوطيقيّة.

لقد ميّز ب س نوعني من املوضوعات ،حيث ع ّد املوضوع جزءاً من العالمة وليس شيئاً من أشياء عام
املوجودات .مها:
املكونة ،فهو املوضوع
 املوضوع املباشر (الكليّات اجملردة) :وهو جزء من أجزاء العالمة وعنصر من عناصرها ّ
كما متثّله العالمة والذي يناط كيانه مبا ميثله يف العالمة (فرطوسي ،)9 :2005 ،وميثل جزء العالمة الذي
«يُش ّكل املعرفة املباشرة املرتبطة بالعالمة واملعطى األويل البارز فيها» (بنكراد.)66 :2012 ،

69

قراءة نقدية في ثالثية العالمة عند بيرس ومثلثه السيميائي

 املوضوع غ املباشر (احليوي) :وهو املوضوع الذي يضطر إىل ربد العالمة مبا مياثلها يف عام
املوجودات ،ويعمل بالتايل على حتديدها ويُطلَق التجربة الضمنيّة .ويتس هذا املوضوع بالديناميكية
مبا يضفيه «على العالمة من إحياءات وإحاالت معرفية ناجتة عن التجارب الضمنيّة اليت تتس
بالتج ّدد واالختال  ،تبعاً ملا حتمله الذات املدركة أو الذوات جتاه املوضوع» (املصدر نفسه.)66 :

إ ّن إمجاع املتابعني لب س على جدوى مثلثه السيميائي حني تتعلّق العالمة مبوضوعها ،جيعلنا نعيد النظر يف
تفائلنا السابق خبصوص جدوى هذا الرس للعالمة ،والتماس نقاط الضعف اليت حلقت به حني تتعلّق العالمة

باملؤول من جهة أخرى؛ ال أقل أن نتوصل إىل حلول نافعة تعاجل
باملمثّل من جهة ،وكذلك حني تتعلّق العالمة ّ
هذه الثغرات يف مثلّث ب س السيميائي.

املصورة) :فهو احلامل املادي للعالمة ويقابل الدال عند دي سوس (رويلي،
ّأما العنصر الثالث (املؤول أو ّ
تصور ،تصديق ،حجة".
ويتفرع أيضاً إىل ثالثة أقسام هي " ّ
ّ ،)181 :2007

عالمة م ٍ
ٍ
فردة أو ُمرك ٍبة ال تصلح ألن تكون ُحكماً ،بل  -فقط -حداً يف
التصور :وتُعر أّنا ُك ُّل

ُّ
ُ
صوراً ال
احلُك  ،وهي بالتايل ،ال حتتمل الصد وال الكذب ،فهي -مبعىن آخرُ -مجلةه خربيةه تُعطي تُ ُّ
يُستطاع احلُك عليه بالصد أو الكذب ،كخرب ُمجلة "السماء صافية" (عبد الكرمي.)72 :2001 ،
إنسان ٍ
 التصديق :وهي عالمةه قابلةه للحك عليها بالصد أو الكذب ،ومثاهلا ُمجلة « ُك ُّل ٍ
فان».
ُ

حيث
تأليف من العالمات ال يتعلق سوى بالقواعد ،فهي تتس بالثبات والدميومة من ُ
 احلُجة :وهي ه
ٍ
ٍ
كوّنا قائمةً على أ ٍ
استدالل يسمها بالصد (املصدر نفسه ،)72 :ومن خالل ما
منطقية و
ُسس
تفرع بدوره إىل ثالثة
املكونة للعالمة عند ب س قد ّ
كل عنص ٍر من العناصر الثالثة ّ
تق ّدم نالحظ أ ّن ّ
ليتضمن تقسيمات الدائرة األوىل
مرة أخرى
ّ
فروع أخرى ...وهكذا ،وميكن إعادة رس مثلث ب س ّ
القريبة من أقسام العالمة األساس وفق الشكل اآليت:
املوضوع (الواقع)

عالمة نوعيّة

متفردة
عالمة ّ

عالمة عرفيّة
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أيقونة
مؤشر

تصور
ّ
العنوان

رمز

القارئ

تصديق
حجة

المؤاخذات على تصنيف بيرس وسبل معالجتها
وفق ما تقدم ،يف الرس أعاله ،إ ّن هذه التقسيمات قابلة ألن تتضاعف مولّدة تقسيمات أخرى جديدة ال ميكن

التّكهن بعددها ،وقد حاول بعضه إحصاء ستة وستني قسماً منها من غ أن حيصرها هبذا العدد ( ،)66إ
من املمكن أن تنفلت مولّدة عدداً أكرب! ،وهنا يقع السؤال امله  ،كيف ميكن أن يكون تقسي ب س الثالثي
للعالمة نافعاً؟ يف الوقت الذي من املمكن أن تدخل فيه العالمة يف متاهات عبثيّة ،أو ال نظاميّة غ متناهية؟!
شك أ ّن تقسي ب س ،املبين على الثالثيّة احلتميّة للعالمة ،أه التقسيمات املتداولة بأيدينا اليوم يف الدرس
ال ّ
السيميائي املعاصر ،وأدىن مراجعة للكتب املؤلفة هبذا العل تؤيد لك ،وهنا نعود لنفس السؤال السابق كيف
ر من هذه املعادلة الصعبة ،بني جدوى هذا التقسي من جهة ،وانزالقه إىل الفوضى من جهة أخرى؟
لإلجابة على هذا السؤال جيب أن نعر املستويات الدالليّة اليت يرمي إليها ب س من وراء تقسيمه للعالمة،
فهو يرى للعالمة مستويات داللية ثالث ،هي:
 املستوى الداليل األول (املباشر) :ويدخل دائرة التعيني ،إ يقتصر على إدراك العالمة نفسها يف اهتا
ُمباشرًة ،فلفظة الشجرة ُحتيل على الشجرة املعروفة  -عياناً -ات األورا واجلُذور ...وقد اصطلح
عليه ب س تسمية عام املمكنات.
العمق،
 املستوى الداليل الثاين (امل ِّ
ؤول الدينامي) :وفيه ختر العالمة من دائرة التعيني ،لتغوص يف ُ
ُ
ساحبةً يف فضاء تأويل واسع األرجاء ،فسيح الدالالتُ ،متعدِّدها ،فمن خالل الرتاكمات الثقافية
والس ورات املعرفية ُمتنح العالمة أبعاداً رمزيةً -فوضوي ًة -ال ّنائيةً.
ؤول النهائي) :حني تنفلت ربقة التأويل يف املستوى الداليل الثاين ،يكون
 املستوى الداليل الثالث (الد ُم ِّ
ؤول
من الواجب احل ّد من هذه ال ُقوة التأويلية حىت ال تَلِج دائرة العبثية والالنظام ،من ُهنا كان الد ُم ِّ
باحلد من تشتُّتها الداليل وحصرها يف دائرٍة
النهائي ،الذي يقوم من خالل التسييق املعريف للعالمةِّ ،
ٍ
اللغويني والن ّقاد «االبتعاد عن اخلوض يف غمار
يتوجب على
ّ
داللية ُمعينة (بنكراد ،)76 :2012 ،إ ّ
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النص
كل التفاصيل اجلزئيّة اليت تنج عن انفالت ربقة التأويل يف املستوى الثاين ،واليت ال ختدم كث اً ّ
ّ
األديب ،مكتفني باجلوانب اليت من شأّنا أن تق ّدم دعماً حقيقيّاً للمنهج السيميولوجي يف
الّ ّ
لغوي و ّ

دراسته اللغويّة والنقديّة» (مبارك.)55 :1987 ،

دور المسلمين في تطور السيميائية
الشك أ ّن للمسلمني دوراً رياديّاً يف تأسيس منهج السيميائيّة ،ومن باب (التبخسوا الناس أشيائه ) ،فال
ّ
ميكن لنا أن نْنكر إسهام املسلمني األُول يف تأسيس هذا املنهج .فلو تصفحنا الكتب الرتاثية واآلثار العلمية
متصوفة اإلسالم باس
نرى الكث من عطاء املسلمني ومشاركته البنّاءة يف السيميائيات .وهكذا ،فقد َعَرفها ّ
"السيمياء" أو "عل أسرار احلرو " .ويف اإلطار عينِه ،عاجل اللغويون والدم ِ
ناطقة القدامى قضية الداللة
َْ
َ
باعتبارها النسبة الرابط َة بني اللفظ واملعىن ،أو بني الدال واملدلول باالصطالحات احلديثة .وإ ا كان أرسطو قد
قس هذه النسبة إىل نوعني ) ،(Physei) (Theseiفت ّن املناطقة املسلمون ميّزوا بني ثالثة أنواع من
ّ
فأما الداللة الطبيعية ،فهي داللة جيد العقل بني الدال واملدلول عالقة طبيعية
النسب :طبيعية وعقلية ووضعيةّ .
ينتقل ألجلها منه إليه (التهانوي ،ال تا .)788/1 :وأما الداللة العقلية ،فهي داللة جيد العقل بني الدال
واملدلول عالقة اتية ينتقل ألجلها منه إليه ،وأما الداللة الوضعية ،فهي داللة جيد العقل بني الدال واملدلول
دل على
عالقة الوضع ينتقل ألجلها منه إليه ،أي ّإّنا داللة اصطالحية قائمة على املواضعة واالتفا  ،وإن ّ
يدل على أ ّن العلماء املسلمني القدامى -عرباً وعجماً -قد خاضوا يف السيميائيات ،وتناولوا
شيء ،فتّضا ّ
قضاياها ،ودرسوا الكث من مباحثها .ومن هنا ،فقد أصبح من الضروري -بغية تطوير النظرية السيميائية
وتأصيلها -العودة إىل هذه االجتهادات حبثاً عن احللول املناسبة لإلشكاالت السيميائية القائمة .و لك رغ
سذاجة تلك االجتهادات ،وتوزعها بني املظا ّن املتعددة ،وافتقارها إىل خلفية نظرية واضحة ،غ أ ّن
تكهن مبيالد عل
السيميائيات م تعر انطالقتها الفعلية القوية إالّ مع ب س وسوس  .وإ ا كان سوس قد ّ
العامة والنواميس الضابطة له ،فت ّن ب س من خالل ثالثيّته قد ق ّدم نظريّة متكاملة
السيميولوجيا ،وطرح املبادئ ّ
وخصه بكتابات ومقاالت ع ّدة ،فهو رائد هذا املنهج.
دقيقة لعل العالماتّ ،
لو أردنا الوصول إىل حقيقة السيميائيّة ،ويبقى هذا اجملال مفتوحاً للبحث والدراسة حلصلنا على أث ٍر يش بتق ّدم
اإلسالم يف هذا الباب ،وإن كانت إشارة أو تلميحة لذلك ،فقد وردت لفظة «سيمياء» يف القرآن الكرمي دون
ياء يف مجلة من اآليات كقوله تعاىل﴿ :ونادى أَصحاب جاألَ جعر ِ
اف ِرجاالً يَـ جع ِرفونَـه جم بِسيماه جم قالوا ما أَ جغنى
ج
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
السجود﴾
َعجنك جم َج جمعك جم َوما كجنت جم تَ جستَ جكبِرون﴾ (األعرا  ،)48/وقوله تعاىل﴿ :سيماه جم في وجوهه جم م جن أَثَر ُّ
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(الفتح ،)29/وقال أيضاً﴿ :يـ جعرف الجم جج ِرمو َن بِسيماه جم فَـيـ جؤ َخذ بِالنواصي َو جاألَق ِ
جدام﴾ (الرمحن .)41/من خالل
َ
هذه اآليات املذكورة يش فيصل األمحر على أن داللة «سيمياء» تتطابق مع ما كره ابن منظور صاحب كتاب
لسان العرب حيث يقول" :الداللة اليت محلتها هذه اللفظة يف القرآن الكرمي ،هي الداللة نفسها اليت كرها ابن
منظور وهي العالمة" (األمحر .)30 :1433 ،ويتجلى لنا من خالل هذا القول إ ّن العالمة ات الداللة الروحية
يستدل حباضرها على غائبها ،قال تعاىل﴿ :و َع ٍ
المات َوبِالن جج ِم ه جم
والعقلية والكونية هي بيت القصيد ،ألنه
ّ
َ
يَـ جهتَدو َن﴾ (النحل ،)16/فالعالمة كأمارة أو دليل أو أثر (مقصود أو غ مقصود) خاضعة لتأويل املتلقي ،قال
ت ما َدله جم َعلى َم جوتِِه إِال َدابة جاأل جَر ِ
ض تَأجكل ِمجن َسأَتَه﴾ (سبأ .)14/هذا يف
ضجينا َعلَجي ِه ال َجم جو َ
تعاىل﴿ :فَـلَما قَ َ
القرآن الكرمي ،وأما إ ا رجعنا ملياً إىل اللغة العربية ،ونظرنا إىل معج لسان العرب البن منظور لوجدناه أمعن
السيمياء :العالمة،
السيماءُ و ّ
السيمةُ و ّ
النظر يف تعريفه املعجمي ملفردة (سيمياء) ،حيث يقول ...« :السومةُ و ّ
وسوم الفرس :جعل عليه السيمة ،وقوله عز وجلِ ﴿ :حجارًة ِمن طي ٍن مسوم ًة ِعجن َد ربِّ َ ِ
فين﴾ .قال
َ َ
َ ج
ك للجم جس ِر َ
َ
ّ ّ
مسومةه بعالمة بعل ّأّنا ليست حبجارة الدنيا،
الزجا  :روي عن احلسن ّأّنا معلّمة ببياض ُ
ومحرة ،وقال غ هّ :
ويعل بسيماها أّنا اّا ع ّذب اهلل هبا» (ابن منظور .)484 :1990 ،وقال اجلوهري :السومةُ بالض ِّ ،العالمة ُجتعل
على الشاة ...واألصل فيها الواو فقلبت لكسرة السني ومت ّد وتُقصر ،وقال الليث :سوم فالن فرسه إ ا أعل عليه
حبريرة أو بشيء يُعر  ...ويف لغة أخرى السيماء باملد ،قال الرجز:
ِ
ص د د د د د ددر
دالم َرم د د د د د د د د دداهُ اهللُ بِاحلُس د د د د د د د د د ِن يافِع د د د د د د د د داً
غُ د د د د د د د د د ه
لَد د د د د ددهُ س د د د د د دديماءه التَ ُش د د د د د د ُّدق عل د د د د د ددى البَ َ
قوله سيماء ،هكذا يف األصل ،والوزن تل ولعلّها سيمياء (املصدر نفسه.)486 :
وكذلك ورد يف املعج الوسيط كر هذه اللفظة حيث جند فيه ..." :السيمياء :السحر ،وحاصله إحداث
وم ٍة .ومنه قولُه تعاىلَ ﴿ :وال َخ جي ِل الجم َسوَم ِة﴾
بس َ
مثاالت خياليّة ال وجود هلا يف احلسَ ...
وسوَم الشيءَ :أعلمه ُ
السومة،
السيمةُّ :
فالن اختذ مسة ليُعر هباُّ ،
السومة :السمة والعالمة ،والقيمة ،يقال :إنّه لغايل السومةِّ ،
السيما :العالمة ،ويف التنزيلِ ﴿ :سيماهم فِي وج ِ
الس ِ
السج ِ
يمياء:
وه ِه جم ِم جن أَثَ ِر ُّ
السيماِّ ،
السيماءِّ :
ود﴾ِّ ،
ِّ
َ ج
السيما (مصطفى وآخرون ،ال تا .)357 :يُستخلص اّا ورد يف القرآن الكرمي ،ومعاج اللغة العربيّة مثل لسان
ِّ
العرب واملعج الوسيط ،أ ّن ماهيّة السيماء هي العالمة ،وهذا ما جاء به ب س يف نظريّته.
إن السيمياء كمصطلح تعددت استعماالته ،فقد ُعر كعل عند املسلمني قدمياً ،فهذا ابن سينا يف طوسه
(الدر النظي يف أحوال علوم التعلي ) ،ويف فصل حتت عنوان عل السيميا حيث يقول« :عل السيميا عل
ّ

يقصد به كيفية متزيج القوى اليت يف جواهر العام األرضي ليحدث عنها قوة يصدر عنها فعل غريب ،وهو
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أيضاً أنواع» (أريفيه وآخرون ،)23 :2002 ،فالناقد رشيد بن مالك يواصل كره ملا ورد حتت هذا العنوان من
هذه املخطوطة ،فيذكر تلك األنواع وهي متعلقة باحلركات العجيبة اليت يقوم هبا اإلنسان ،وبعضها متعلق
بفروع اهلندسة ،أما البعض اآلخر ،فمتعلق بالشعو ة (األمحر.)31 :1431 ،
وهذا معناه أن عل السيمياء عند العرب القدامى ارتبط بعل السحر ،والطلسمات ،وأحياناً كانت تعين الكيمياء،

وأحياناً أخرى ارتبطت بعل الداللة ،وجندها تارة ارتبطت بعل املنطق ،وعل التفس  ،والتأويل ،وهذا دليل على
أن للمسلمني إسهامات يف حقل السيمياء ،وأّن سبقوا ب س وديسوس يف السيمياء ،وإن كانت بعيدة نوعاً ما

عما يعر يف الدراسات احلديثة ،فقد تأثر املسلمون وبشكل مباشر بالرواقيني ،وعلى رأسه الفارايب وابن سينا
ّ
العمال األجانب يف آثينا ،وينتمون إىل
(الرواقيون :ه ّأول من قالوا بأ ّن العالمة دال ومدلول ،وه أصالً من ّ
الكنعانيني الفينيقيني القادمني من أرض كنانة صيدا سوريا إىل غزة فلسطني إىل مشال إفريقيا).

وهذا ابن خلدون يذكر فصالً كامالً يف كتابة الشه (املقدمة) أمساه (عل أسرار احلرو ) ،وحتدث كث اً يف
هذا اجملال حيث يقول« :وهو املسمى هلذا العهد بالسيميا نقل وضعه من الطّلسمات إليه يف اصطالح أهل
التصر من غالة املتصوفة ...يف جنوحه إىل كشف حجاب احلسن ،وظهور اخلوار على أيديه ،...
ومزاعمه اليت تنزل الوجود عن الواحد وترتيبه ،وزعموا أ ّن للكمال اإلمسائي مظاهره أرواح األفالك والكواكب،

دل على
وأ ّن طبائع احلرو وأسرارها سارية يف األكوام على النظام» (ابن خلدون .)621 :2010 ،وهذا إن ّ
يدل على أ ّن ابن خلدون من هذه الوجهة قد حت ّدث عن اجلانب الغييب ،والسحري لعل السيمياء.
شيء ،فتّضا ّ
وميكن القول :إن هناك اختالفاً بني املسلمني القدامى ،وبني املسلمني اقحمدثني ،فل يعر املسلمون القدامى

مفهوماً للسيمياء كما عرفه املسلمون اقحمدثون ،فقد اكتفوا (القدامى) بربطه بالعلوم املختلفة ،كعل السحر،
والطلسمات ،والكيمياء ،واملنطق بالرجوع إىل أرسطو ،والتفس  ،والتأويل ،وكانوا يرجعونه إىل قوى غيبيّة ،كما
ارتبط عل السيمياء ،بعل ُعر عند املسلمني القدامى ب :عل الداللة ،ويكاد جيزم النقاد املسلمون اقحمدثون
شىت من العلوم ،وهذا ما
على أ ّن عل السيمياء قد استفاد من روافد جعلته يستقطب اهتمام املشتغلني يف حقول ّ
يؤكده الناقد عبدامللك مرتاض يف موضوعه حول السمة والسيميائية ،حيث يقول« :وكذلك ابتدأت السيميائية
طبية فلسفية ،مث لغوية خالصة ،مث تشبعت إىل أدبية مع احتفاظها بوضعها اللساين» (مرتاض.)19 :1993 ،
عضد هذا الرأي ما أمجل عليه الباحثون يف نشأة الداللة على أّنا بدأت باقحمسوسات ،مث تطورت
إ ّن الذي يُ ّ

إىل الداللة اجملردة بتطور العقل اإلنساين ورقيّه ،فكلما ارتقى التفك العقلي جنح إىل استخرا الدالالت
اجملردة ،وتوليدها واالعتماد عليها يف االستعمال.
ّ
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الطب،
ومن هنا يتضح لنا أ ّن عل السيمياء وعل الداللة مرتبطان إىل حد كب  ،حيث كالمها استفاد من ّ
والفلسفة ،واللغة ،واألدب ،فت ا جئنا إىل عل الداللة جند أنّه اعترب منذ القدمي من أه املوضوعات اليت اعتىن

هبا الفكر اإلنساين حيث وجد عند فالسفة اليونان ،علماء اهلنود ،...كما ظهر عند النقاد املسلمني القدماء
حيث ركزوا على اللغة باعتبارها املنطلق األساسي لدراساهت سواء تعلق األمر بالعلوم الشرعيّة أو العلوم اللغويّة

للتعمق يف دراسة العلوم الشرعيّة ،ومن هنا ميكن أن
كالنحو ،والصر  ،والبالغة ،واعتربوها مفاتيح ضرورية ّ
نستخلص أ ّن العلوم اللغويّة تأثرت بعلوم الدين ،فت ا كانت هذه األخ ة هتد إىل استخالص األحكام
والتشريعات املوجودة يف القرآن الكرمي ،فتن اخلو من ضياع املعىن وإفساده كان له األثر الكب يف ظهور عل
الداللة ،وهبذا امت ّدت البحوث العربية من القرون الثالث ،والرابع ،واخلامس اهلجرية إىل سائر القرون التالية هلا،
أصله الباحثون يف
دل على شيء إضا ّ
وهذا التأريخ املبكر إن ّ
يدل على مدى النضج الذي أحرزته العربية ،و ّ

تتوزع ،ألنه مدينة للتحاور
معني من النتا الفكري ،بل هي ّ
جوانبها ،وهذه األحباث الداللية ال تتعلق حبقل ّ
بني املنطق وعلوم املناظرة ،وأصول الفقه ،والتفس  ،والنقد األديب ،والبيان ،وهذا التالقح بني العلوم النظرية
واللغوية هو الذي أنتج لك الفكر الداليل العريب ،وأرسى قواعد تعترب من املنطلقات األساسية اليت يتبلور من
خالهلا عل الداللة والسيمياء على سواء.

مقبولية سيميائية بيرس
ال شك أن سيمياء ب س قد القت صعوبات ،وعانت يف الساحة النقدية من ع ّدة إشكاليات بداية من تقبّل
وجودها بصفتها معرفة هلا استقالليتها ،ومنهج نقدي إجرائي ،على الرغ من أ ّن هلا مالمح وبذوراً يف الرتاث

العريب ،هذا
العريب القدمي ،إال أ ّن هناك اختالفاً بني مفهوميها يف النظريات الغربية والرتاث
ّ
اإلسالمي و ّ
االختال جعل النقاد العرب احلداثيني حيتارون يف الرغبة اخلوض يف جتربة نقدية حديثة كلياً بعيدة عن تراثه
القدمي ،لذلك جند أ ّن الكث من النقاد العرب احلداثيني الذين قاموا بتطبيق النظرية السيميائية على نصوص
عربيّة يش ون يف أحباثه إىل حضور هذه األخ ة يف الرتاث العريب القدمي ،وهذا خلوفه من التقص يف الوفاء
هلذا الرتاث وإعطاء حقه الكامل من الدراسة (اجلرماين.)71 :2012 ،
ومن بني اإلشكاليات اليت حلقت باستقبال النظرية السيميائية يف الساحة النقدية ،واليت اختلفت من بيئة إىل
بيئة جند إشكالية الرتمجة وتعدد املصطلح ،ويف هذا الصدد يقول آراء عابد اجلرماين «ال تنفصل إشكاليات
استقبال السيمياء عن إشكاليات استقبال املناهج ...والسيما تداخل مصطلحاهتا ومفاهيمها ،وتشابكها مع
مناهج أخرى» (املصدر نفسه.)71 :
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النتائج
 .1تنطلق رؤية ب س للعالمة من فه عميق لعلمي الفلسفة واملنطق ،بينما تنطلق رؤية دي سوس
صنِّفت حول عل السيمياء جيد جليّاً
ومن يطالع املؤلفات اليت ُ
متكئةً على علمي االجتماع والنفسَ ،
سبب االختال بني املدرستني يف النظر للعالمة ،فالسيميولوجيا والسيميوطيقيا تعتمدان ركائز علمية
تؤدي بالنتيجة إىل وجهيت نظر تلفة.
تلفة ّ

 .2إ ّن إمجاع املتابعني لب س على جدوى تقسيمه الثالثي حني تتعلق العالمة مبوضوعها ،جيعلنا نعيد
النظر يف تفائلنا السابق خبصوص جدوى هذا التقسي  ،والتماس نقاط الضعف اليت حلقت به حني
تتعلق العالمة باملمثل من جهة ،وكذلك حني تتعلق العالمة باملؤول من جهة أخرى؛ ال ب ّد أن
نتوصل إىل حلول نافعة تعاجل هذه الثغرات يف تصنيف ب س السيميائي للعالمة.
ّ
 .3إ ّن سيموطيقية ب س تعتمد على رؤية شاملة للكون ،تبدو بسبب مبالغتها يف التجريد والتعمي الذي
عامة
حلقها من تبين آليات عل املنطق ،حمل ّ
شك؛ ألن تكون صاحلة لتأسيس نظرية املعرفة ّ
خاصة.
والسيمياء ّ
 .4على الرغ من شهرة هذا التقسي وجدواه يف جمال رصد التجربة اإلنسانيّة وتفس ها ،إالّ أنّه م ال
تصور يف حملّه فال جيب علينا اخلوض يف
من مؤاخذات ّ
يتعني على الباحث النظر فيها وجتاوزها ،وهو ّ

النص اللغوي واألديب ،مكتفني يف لك ،باجلوانب اليت
كل التفاصيل اجلزئيّة اليت قد ال ختدم كث اً ّ
ّ
من شأّنا أن تق ّدم دعماً حقيقيّاً للمنهج السيميولوجي يف دراسته اللغويّة والنقديّة.

 .5يعد تصنيف ب س أه التصنيفات وأكثرها رواجاً وفاعلي ًة يف جمال الدراسات السيميائية من خالل
مفهوم الركيزة الفكريّة اليت تنوب هبا العالمة عن املوضوع؛ هلذا يكون الفضاء الداليل عند ب س
موجهاً وأكثر حتديداً ،وهو ما جيعل عملية اإلدراك -أي حتديد معىن العالمة -أكثر سهولة من غ ه،
فكلّما زادت اقحمددات سهلت عملية إدراك املعىن...

تؤدي س ورته إىل إنتا
 .6جيب النظر إىل العالمة ،مع ّأّنا مركبة ،على ّأّنا بناء موحد (سيميوزيس) ّ
الداللة وتداوهلا يف سيا ما ،وهكذا يص السيميوزيس عبارة عن دالالت متناسلة وغ منتهية
حيركها اشتغال هذه العناصر الثالث (املمثل ،واملوضوع ،واملؤول).
 .7هناك دور كب للمسلمني يف معرفة السيميائيّة ،فقد أسهموا إسهاماً كب اً يف عل الداللة ،والعالمة،
ويبدو أ ّن القرآن الكرمي قد سبق اجلميع يف أصل النظريّة ولفظها ،فالسيميائيّة لفظة عربيّة وجدت يف
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معاج اللغة العربيّة (مثل لسان العرب ،واملعج الوسيط) على الرغ من اختال استعمال اللفظة،
األول يف السيميائيّة وتقسيماهتا هو املسلمون ،فقد سبقوا ب س
ولكن نستطيع القول :إ ّن الرائد ّ
وديسوس يف تقسيماهتا.
 .8عر املسلمون بعض مالمح النظرية السيميائية يف جانبها النظري ،لكنّها بقيت مرتبطة بشكل كب
مبجاالت تلفة كالسحر ،والشعو ة ،والتنجي  ،والكيمياء ،وإ ا نظرنا إىل جانبها اإلجرائي م نلمس
آليات خاصة هبا ،وكذلك التداخل الكب بني أعمال املسلمني القداماء ،وما ظهر عند الدارسني الغربيني،
و ص بالذكر :ابن سينا مع دي سوس أثناء حديثهما عن العالمة ،وأيب حامد الغزايل مع ب س.
 .9واجهت السيميائيّة ردوداً من قبل املسلمني لوجود بعض الثغرات اليت احتوهتا النظريّة من تداخل
مصطلحاهتا ومفاهيمها ،وتشابكها مع مناهج أخرى.
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Abstract
There is no doubt that it is difficult for the researcher or the follower of the
semiotics to talk about the path taken by the semiotic practices in theory and
practice in order to reach their final form to the point of completion. This is
because the semantic lesson with all its peculiarities, and since the idea
originated in the minds of its founders (Dissocier, To the conclusion of a clear
independent note in the end of their lives through Morris... and others to today,
still uses the same basic concepts: the mark, significance, value, context .. and
others in order to explain the human experience from different perspectives
and different, Under which human science is contending And of
microorganisms like psychology, sociology, philosophy, linguistics, logic ...
and others. The cornerstone of these concepts used in the literature of alchemy
is undoubtedly the term "mark". It is also the basis or the axis that meets the
proposals of the scientists of chemistry to differ later in drawing the nature of
this concept and the limits of its applications between thrifty and arrogant, and
in this humble research we try to stand at (Pierce) in the division of the sign to
a trilogy must be attended together (semiosis) Accurate understanding of the
mark to the horizon of its applications in the interpretation of the human
experience, and despite the great success achieved by this classification of the
trademark of the mark, but it was not without gaps, we will stand as well when
the reasons and ways to address.
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