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امللخ�ص
نحاول من خالل هذا البحث �أن نركز على فاعلية امل�ؤ�شر �أو ال�سمة ( )Index or semeعرب اجلانب التمثيلي
للعالمة اللغوية و غري اللغوية من خالل كونه الوحدة الدنيا التي نح�صل عليها يف حتليل املدلول ،والتي
تنق�سم �إىل؛ متثيلية  ،جتريدية ،وانفعالية ...ناهيك عن امل�ؤ�شرات التحتية (� ،)Sub indicesأو ال�سمات الدنيا
( )Hyposemesيف ن�ص (�صقيع) االكرتوين ملحمد �سناجلة .حيث ي�أتي هذا البحث لتو�ضيح خ�صو�صية التمثيل
عرب الن�ص االفرتا�ضي كعامل ت�أ�شريي عالماتي خا�ص ،وهو ما ن�سعى �إىل مقاربته عرب هذا املقال �ضمن
النظرية البور�سية.

الكلمات املفتاحية:

التمثيل ،امل�ؤ�شر� ،سميوطيقا ،ت�أويل ،الن�ص االفرتا�ضي.
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Peircienne Indicative layout between
Representation and Interpretation
Electronic Text Model (sakï)
Aida Haouchi
University of Abderrahmane Mira Bejaia

Abstract
We will try through this research to focus on the effectiveness of the index (seme)
from an analogical side of the linguistic and non-linguistic sign being a minimum
unit, we obtained in the analysis of meaning which is divided into figurative, abstract
and emotional, without forgetting the sub-indices or the hyposemes in an electronic
text (sakï) of Mohamed Snagla. This research comes to clarify the particularity of the
representation through a virtual text as a sign of a specific semiotics and that is what
we will try to approach through this article according to Peirce’s theory.

Keywords: Representation, Index, Semiotics, Interpretation, Virtual text.
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لقد �أ ّكد �سو�سري
ب�صورة جلية ح�سب جوناتان كلر على� ”:أن ال ّلغة
نظام من االختالفات حتدد فيها العنا�صر حتديدا
كليا من خالل عالقاتها بع�ضها مع بع�ض” ،1وهي
املجاالت التي ي�شرحها روبار غودال (Robert
� )Godelإب�ستيمولوجيا فيما ت�شتمل عليه ال ّلغة من
ُنظم داخل ال ّل�سانيات ومو�ضوعها (la linguistique
� ،)et son objetإىل جانب �شكل الكتابة املتوفر
على نظام من الأدلة .2نفهم من هذا �أنّ ال ّنظام
مي�س اجلوانب ال ّلغوية كما تت�شكل مبوجبه اجلوانب
ُّ
غري ال ّلغوية ،فالذي ا�ستدعى من �سو�سري �أن ُي برّع
عن مفهوم ال ّلغة بكونه نظاما من الأدلة هو كون
ال ّلغة �أهم النظم فيما نتوا�صل به من عالمات،
ناهيك عن الأدلة غري ال ّلغوية التي ت�ستوجب هي
الأخرى عن�صر ال ّنظام ،فـ "القوانني التي �سيك�شف
عنها علم الدالئل �سيكون تطبيقها على الأل�سنية
ممكنا ،و�ستج ُد الأل�سنية نف�سها ملحقة مبيدان
حمدد املعامل م�ضبوط �ضمن جمموع الظواهر
()Ferninand de Saussure

 -1جوناتان كلر .فرديناند دي �سو�سري (�أ�صول ال ّل�سانيات احلديثة
وعلم العالمات) .تر :عز الدين �إ�سماعيل .املكتبة الأكادميية .ط.1
� .2000ص.152 :

2- Robert Godel. Les sources manuscrites du cours
de linguistique générale de F d Saussure 2eme triage.
librairie Droz et Paris Minand 1857 Genève. 1957 p:
66.67.
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الب�شرية” ،3حيث ي�ستعمل ال ّنظام ”:للداللة على
جمموعة من العنا�صر املرتابطة والتي ت�شكل ُك ًال
(بريو� .)1996 ،إنّ م�صطلح “نظام” قريب جدا
من م�صطلح البنية؛ نتكلم على البنية عندما ن�ؤكد
على ال�شكل التنظيمي نف�سه (و) عندما نريد �أن
ن�شري �إىل الواقع املو�ضوعي امل�ؤلف من �أجزاء
متحدة ومرتابطة”.4
�أ ّما الدليل فيدخل يف عالقة متثيل عالماتي �إذا
ارتبط ب�سل�سلة ت�أويلية ق�صد التدليل والو�صول �إىل

 -3فردينان دي �سو�سري .درو�س يف الأل�سنية العامة .تر� :صالح
القرمادي ،حممد �شاو�ش ،حممد عجينة .الدار العربية للكتاب.
� 1985ص.37 :
 -4ر�شيد بن مالك .قامو�س م�صطلحات التحليل ال�سيميائي
للن�صو�ص ،عربي ـ �إجنليزي ـ فرن�سي .دار احلكمة .فيفري .2000
�ص.221 :
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الداللة ،فالدليل �أو املمثل
ح�سب بور�س ( ”:)Charles Sanders Peirceهو
�شيء يقوم لإن�سان ما مقام �شيء ما ،بوجه ما،
�أو ب�صفة ما» ،6وهنا نالحظ �أن (�أو) االختيارية
تقيم الدليل مقام املمثل ،الأمر الذي «ي�شرحه
�صافان بقوله( :املمثل عالقة ثالثية يربط فيها
�أ�سا�س مبو�ضوع بوا�سطة م�ؤولة*7؛ �أما الدليل،
فهو املمثل الذي ي�شكل التفكري والعمل الب�شري
م�ؤولتيه) ،وي�ؤوله كارونتيني بدوره هكذا( :الدليل
هو ما ميكن ا�ستعماله يف و�ضع توا�صل وداللة؛
واملمثل هو ذلك الدليل نف�سه ،وقد ت�ضمن فعال يف
عالقة ثالثية للداللة)» ،8وهو مفهوم يلتقي فيه
كارونتيني مع �إيكو ( Umberto Ecoالذي يرى �أنّ :
“الدليل هو العن�صر امللمو�س يف �سريورة توا�صل
5

( Sign or representamen

 -5هنا ال جند بور�س مييز بني الدليل واملمثل علما �أن العديد من
الرتجمات حلقت به على اختالف الدار�سني� ،إذ نالحظ �سعيد
بنكراد ي�سمي املمثل (ماثوال) �أي :عن�صر من عنا�صر العالمة،
�إنه �أول هذه العنا�صر و�سندها يف التمثيل والتعريف بال�شيء املمثل.
ال�شيء الذي يعك�سه� :أمربتو �إيكو يف :الت�أويل بني ال�سيميائيات
والتفكيكية .تر� :سعيد بنكراد .املركز الثقايف العربي .املغرب .ط.
�ص .140:والرتجمة نف�سها جندها عند �أنطوان �أبي زيد يف ترجمته
لكتاب� :أمربتو �إيكو .القارئ يف احلكاية .املركز الثقايف العربي.
املغرب .ط� .1ص.32 :
من جانب �آخر جنده (ممثال) عند عبد الرحمن بوعلي ،وكذلك
حممد معت�صم ...ينظر :جريار دولودال .ال�سيميائيات �أو نظرية
العالمات .تر :عبد الرحمن بوعلي� .ص .33 :وكذلك مايكل
ريفاتري .دالئليات ال�شعر .تر :حممد معت�صم .كلية الآداب والعلوم
الإن�سانية .الرباط .مطبعة النجاح اجلديدة .الدار البي�ضاء .ط.1
� .1997ص .XXX :التوطئة .وقد تبنينا م�صطلح املمثل .علما ب�أن
م�شكالت ترجمة امل�صطلحات البور�سية لي�ست فقط على م�ستوى
دخولها اللغة العربية بل �أي�ضا بني اللغات الأجنبية �ش�أنها �ش�أن
امل�صطلح العلمي ب�شكل عام ،وهو ما نعته جريار دولودال بقوله� :أن
"حالة التف�سري تتوقف على املرتجم ال القارئ".
Voir: Gérrard Deledalle. Charles S. Peirce’s.
Philosophy of signs essays in comparative semiotics.
advances in semiotics. Thomas A. Sebeok, General
editor. Indiana University Press .2000 .P:62.
6- Voir : Charles Sanders Peirce . Philosophical
writings Select, Edit: Justus Buchler. Dover pub.
INC. New York. 1955. P: 99.
� *-7سنف�صل يف هذه املفاهيم يف تق�سيم الدليل.
 -8دالئليات ال�شعر� .ص .XXXII :التوطئة.
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و�إرجاع ملمو�سة؛ بينما املمثل هو (التعبري) النمط
الذي ي�سند �إليه عرف ت�شفريي (�شفرة ثقافة
معينة) م�ضمونا معينا بوا�سطة بع�ض امل�ؤوالت...
بغ�ض النظر عن �إمكان ا�ستعمالها لأجل تو�صيل
�شيئ ًا ما فعال»9؛ �أي �إ ّنه ي�ؤكد على ملمحني للتمييز
بني امل�صطلحني ،وبالتايل التفريق بني عالقات
داللية و�أخرى توا�صلية **10رغم متا�شيهما معا،
“فبور�س ال يوظف كلمة دليل وكلمة ممثل توظيفا
ع�شوائيا” ،11لأنهما ي�ؤديان امل�سرية الداللية
نف�سها ،كما يقومان بالعمل نف�سه تقريبا ،لكن لك ّل
منهما الفاعلية املرتبطة به ب�شكل مميز ،و�إال لكانا
تعبريا عن �شيء واحد.
لقد ّ
وظف بور�س كلمة (�شيء) يف تعريفه الدليل
�أو املمثل ،و�إذا ت�ساءلنا ملاذا هذه الكلمة بالذات
يجيب؟ �إيكو »:ي�ستعمل بور�س كلمة (�شيء)؛ لأنه
ال مينح الل�سان �أي امتياز يف بناء ت�صوره للعالمة،
فالتجربة الإن�سانية بكامل مكوناتها ميكن �أن
ت�شتغل ك�سند متثيل» ،12كما ن�ضيف �إىل تعليق
�أمربتو �إيكو مالحظة مفادها �أن ّ الظاهرة بكل ما
فيها هي موطن ال�سيميوطيقا البور�سية بالـجوانب
اللغوية �أو غري اللغوية التي حتويها ،وما متثيل
التجربة الإن�سانية �إال الدليل الوا�ضح عن كل متثيل
عالماتي تكتنزه الن�صو�ص العادية وااللكرتونية،
حيث تعترب جتربة حممد �سناجلة منوذجا عن �سند
متثيلي واقعي ويف الوقت نف�سه رقمي عك�سه غالف
الن�ص *13مع تعليق ل�سعيد يقطني عرب رابط يخ�ص
املقدمة فيمايلي:
 -9املرجع نف�سه� .ص .XXXIII :التوطئة .ون�شري هنا �إىل فائدة
تعليقات �إيكو يف �سيمياء الثقافة على ال�سيميوطيقا البور�سية ،هذه
التي �أخذ منها فكرة الدليل الذي انطلق منه يف م�شروعه ال�سيميائي
الثقايف.
� *-10أي بني نظرية الداللة ونظرية التوا�صل ،التي يف هذا امل�ستوى
مازالت مل ت�أخذ ت�شكال فعليا ،وذلك من الناحية الزمنية.

11- «Peirce n’emploie pas indifféremment le mot
signe et le mot representamen». Voir: Charles Sanders
Peirce. Ecrits sur le signe. Rass. Trad. Comm: par:
Gérrard Deledalle. Ed du seuil. 1978. P : 216.

 -12الت�أويل بني ال�سيميائيات والتفكيكية� .ص.140 :
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فالتجربة التي نق�صدها هي جتربة حممد
�سناجلة التي تندرج "يف نطاق ما �أ�سماه "�أدب
الواقعية الرقمية" وهو م�صطلح ملمار�سته اجلديدة
التي حاول �أي�ضا �أن ي�ضع لها قواعد و�أ�س�س .يحق
للكاتب امل�ؤلف �أن ي�سمي «مولوده» اجلديد ما يرت�ضيه
له من الأ�سماء ،ويف انتظار �إعطاء اال�سم ذي الداللة
املالئمة لهذه التجربة اجلديدة ،البد من ظهور
مواليد ت�سري يف االجتاه ذاته ،لتعيني اخلا�ص والعام،
وهل هذه التجربة عنوان اجتاه حمدد "الواقعي"
الرقمي� ،أم �إنها تندرج يف الأ�سلوب العام الذي ميكن
�أن يت�سع لأي �إنتاج رقمي ممكن �أو حمتمل� ،14"...إذ
العامل االفرتا�ضي الذي تعك�سه «�صقيع» عامل مليء
باحلركية عرب �شكله اخلارجي� ،إنه:
 -1ن�ص متحرك؛ يتو�سل بال�صورة وال�صوت
والكلمة املكتوبة واملنكتبة� .إنه ن�ص متعدد
العالمات باملعنى الدال على ذلك فعال وقوال.
 -2كاتب وزيادة ،يكتب الن�ص ،وي�ؤلف عنا�صره
العالماتية ،وهو نف�سه الذي �أقدم على تنفيذها
و�إخراجها ،وي�ستعني يف �إخراج ن�صه بعمر
ال�شاوي�ش على حتريك الن�ص وخمتلف �أجزائه
القابلة للحركة ،متاما كما كان الكاتب ي�ستعني
بالطابع والنا�شر لإخراج العمل� .إنه كاتب
وفنان وخمرج.
()13

 **-13كل ما �سيتم توظيفه �شارحا هومن م�شموالت الرواية
التي �أحلق بها حتليل من قبل �سعيد يقطني من املوقع عينه الذي
توجد فيه الرواية .ينظرhle:///C/Users/Downloads/ :

Compressed/chat&saqee3/tscommand…p:3
14- Voir:Opcit. p:3..
http://journals.uob.edu.bh

 -3و�سيط :يتخلق الن�ص املتعدد بوا�سطة و�سيط
جديد للإعالم والتوا�صل هو احلا�سوب ،عرب
عتاده وبرجمياته وبف�ضاء �شبكي ()Syberspace
ي�سمح لكل م�ستعمل �أن يراه ويف الوقت نف�سه
حيثما كان يف العامل».15
يقوم الدليل واملمثل بالعمل نف�سه تقريبا،
� ْإذ يخاطب كالهما كما يقر بور�س»�شخ�صا ما
ويخلقان يف ذهنه دليال معادال �أو �أكرث تطورا،
وهذا الدليل الذي يخلق �أ�سميه م�ؤوال للدليل الأول
� ،interpretant of the first sign Theأما الدليل
الذي يقوم مقام �شيء ما هو :مو�ضوع (،)Object
يحل حمل هذا املو�ضوع لي�س يف جميع حاالته،
لكن يف مرجعية نوع من الأفكار ،ال�شيء الذي
�أ�سميه يف بع�ض احلاالت؛ �أ�سا�س املمثل (Ground
� ،)of the interpretantأما الفكرة ـ هنا ـ ؛ فالبد
�أن تفهم يف �شكل معنى �أفالطوين (A sort of
 .16»)Platonic senseفـ “ال�صقيع” دليل وممثل
يقوم كالهما بخلق مو�ضوع على �أ�سا�س من الداللة
املعجمية �أوال ثم الداللة الن�صية والت�أويلية� ،سواء
بو�صفه عنوانا �أم حالة تكت�سح اجلو العام للن�ص.
وهو حتديد ميكن عربه ا�ستدعاء �أفكار �إن�سان �آخر،
�أين ميكن القول� ”:إن رجال واحدا حينما ي�ستدعي
ما كان ب�صدد التفكري فيه ،ف�إنه يف بع�ض الأوقات
ال�سابقة ي�ستدعي الفكرة نف�سها ،وحني يوا�صل
التفكري يف �شيء ما ـ يف ُع�شر الثانية ،بقدر ما يزال
15-hle:///C/Users/Downloads/Compressed/
…chat&saqee3/tscommand
16- Voir: Philosophical writings. P: 99.
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يعتقد مبطابقة الفكرة مع نف�سها خالل ذلك الوقت
ليكون عنده م�ضمونا م�شابها ( ،)Like contentف�إ ّنها
الفكرة نف�سها ،ولي�ست يف كل حلظة فا�صال لفكرة
جديدة”� ،17إذ ال جمال لت�صور جديد يف كل مرة
لأن الدليل بهذا ال�شكل يعاود احل�ضور وح�سب� ،أي
حال من اال�ستح�ضار للأفكار على اختالف درجات
التذكر وارتباطها مبو�ضوع دون �آخر ،ال�شيء الذي
ي�ساهم يف �إعادة ت�شكل ال�صور التي انتقاها
�صاحب الن�ص للأحداث التي كتبها ،دون �أن تنفلت

خا�صية التجديد ،لأن الإن�سان ال يتعامل بالأفكار
ال�سابقة وح�سب ،حيث يتعامل بطل �سناجلة مع
حالة داهمته ليال ،بل �أي�ضا ب�صور و�أفكار جديدة
لغوية كانت �أم غري لغوية ،لأن الوا�ضح �أن مفهوم
الإن�سان �إىل الآن هو مفهوم غري حمدد ،مبعنى من
يكون هذا الإن�سان الذي عا�ش ال�صقيع لليلة بكل
هذا اجلنون� ،إذ ي�شمل كل �أ�ساليب التوا�صل مبا يف
ذلك خ�صو�صية ال ّلغة عند البع�ض .ولنا �أن نبد�أ
عرب �أول �صورة لرابط الن�ص املكتوب:

17فلقد عك�ست �أوىل �صور الروابط التي يحويها
الن�ص جانب التثاقل الذي يحياه الثمل عرب
م�ؤ�شرات �أيقونية ،فالأيقون ( )Iconعموما هو»
دليل يحيل �إىل مو�ضوعه ـ الذي يدل عليه ـ عن
طريق ال�صفات التي يحملها� ،سواء �أوجد املو�ضوع
�أم مل يوجد ،وبالفعل هناك ا�ستثناء؛ ف�إذا مل يوجد
املو�ضوع فعال ،ال يعمل الأيقون كدليل ،وهذا ال
عالقة له ب�صفته دليال �أي؛ �شيء� ،صفة� ،إن�سان
موجود� ،أو قانون ،و�أيقون �شيء ما بالنظر �إىل
�أنه ي�شبه هذا ال�شيء ،و�سيتم �إعماله كدليل لهذا
ال�شيء» ،18كما �أن الأيقون ال ي�شتغل �إال يف �إطار ما
بني املمثل واملتماثالت بال�صور .فلقد ورد التمثيل
الت�أ�شريي عرب ال�صورة الأيقونية التي زخرت
باال�ستعارة عرب الك�أ�س الذي �أ�صبح يحمل �سمات
الثمالة عو�ض الإن�سان ،كما النف�س التي �أ�ضحت
مادة ميكن جرها عرب التثاقل ،حيث ال ميكن
�أن يكون للممثل عن طريق الأولية «�إ ّال مو�ضوعا
�شبيها( ،)A similar objectكذلك الدليل بالتباين؛
الذي يعني مو�ضوعه فقط بت�أثري من التباين� ،أو

الثانية بني �صفتني اثنتني .الدليل بالأولية هو
�صورة عن مو�ضوعه ،وحتى نتحدث ب�صفة دقيقة
ميكنه �أن يكون فكرة ( ،)Ideaولأجل هذا البد
�أن ينتج فكرة م�ؤولة ،ومو�ضوعا خارجيا يوجد
فكرة تخلق يف الدماغ»� .19أي ما يخولنا للقول� :إن
التمثيل الت�أ�شريي هو �إحالة عرب اختالف �أنتج
�سمات متاثلية داخل الأيقون الذي عك�س عالمة
لغوية يف مقابل الت�أ�شري غري اللغوي ،عرب ال�صورة
التي ت�شري �إىل القيام عرب داللة اجل�سد والتهي�ؤ
للقيام بحركة معينة خالف اجللو�س ،عرب الثمالة
وما ميكن �أن ينتج عنها من �صور يف الدماغ عرب
امل�شاهدة املبا�شرة للم�ؤ�شر افرتا�ضيا.

17- Voir: Ibid. P :99.
18- Philosophical writings. P :102.
http://journals.uob.edu.bh

مابني الدليل �أو املمثل وال�سيميوزي�س:

ح ّدد بور�س امل�سرية ال�سيميوزي�سية يف �إطار
مفهوم الدليل الذي هو» ممثل مب�ؤول عقلي ،ف�إذا
كانت زهرة عباد ال�شم�س يف دورانها اجتاه ال�شم�س؛
قادرة ـ دون قيد ـ على �إنتاج زهرة عباد �شم�س �أخرى
تدور بالدقة نف�سها ،وبالدوران نف�سه جتاه ال�شم�س،
تقوم وبعملية الإنتاج التي قامت بها الأوىل ،فزهرة
19- Opcit. p 105.
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عباد ال�شم�س تكون ممثال لل�شم�س»� ،20أما الدليل
فال «ميكنه �إ ّال �أن ميثل مو�ضوعا ويخرب عنه� .إ ّنه
ال ي�ستطيع توفري معرفة �شخ�صية �أو �إدراكا لهذا
املو�ضوع ،ولأجل هذا يفيد يف هذه الن�سبة مبو�ضوع
الدليل» .21فما معنى الرتنح وجر النف�س؟ حتى
نبا�شر التمثيل الت�أ�شريي علينا �أن نوا�صل الإيغال
يف مفهوم الفكرة ذاته الذي �أخربنا عنه بور�س
لكن عرب ال�صورة غري اللغوية كمايلي:

للتب�سيط �أكرث يقدم بور�س مثاال عن رجلني
«يجل�سان يف ال�شرفة ينظران �إىل ال�ساحل
(ال�شاطئ)؛ واحد منهما يقول للآخر( :هذا
املركب ال يحمل حمولة لكل الركاب امل�سافرين ،لكن
فقط للعابرين) .الآن �إذا ر�أى الآخر (ال مركب)؛
املعلومة الأوىل التي ي�ستنتجها من املالحظة التي
لديه من هذا النوع من املو�ضوع؛ جزء من البحر
الذي ر�آه ،ويخربه ب�أن ال�شخ�ص حمتال� ،أو مدرب
�أكرث يف ر�ؤية هذه الأ�شياء ،ميكنه ر�ؤية املركب هنا،
ومن ثم فهذا املركب معرو�ض يف معرفته ،وهو
م�ستعد ال�ستقبال املعلومة التي تخ�ص هذا املركب،
على اعتبار �أنه يحمل باخل�صو�ص (ما ّرين) ،22لكن
اجلملة بهذا ال�شكل ال ميكن �أن تكون لها مو�ضوعات
20- Voir : Ibid.m p.
21-Voir: Ibid . m p.
22- Voir: Opcit. m p.
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�أخرى بالن�سبة له فيما يحمله من معارف .فلقد
قدم �سناجلة �شخ�صية رجل ثمل ،يرتنح وهي فكرة
تف ّعل عملية تتبع التمثيل الداليل ،لأننا �سرنى عرب
ال�صورة رجال مي�سك باجلدار لئال يقع ،وهو م�شهد
ي�شرح ال�صورة اللغوية (الأيقون اال�ستعاري) عرب
�صورة غري لغوية ،رغم عدم و�ضوح الألوان بل
من خالل الأبي�ض والأ�سود والرمادي .لأن حركية
ال�صورة تعك�س معارف ذات فروقات بني املُ َت َال ِغني،
خا�صة �إذا تع ّلق الأمر بالقناة الإي�صالية (الر�ؤية)،
فحتى لو كانت الر�ؤية واحدة ل�شخ�صني خمتلفني
تظل املقدرة على الر�ؤية املعرفية ذات ح�ضور يف
توجيه الدالالت ،فاملو�ضوعات ب�سبب �أن الدليل
ميكنه �أن يحمل العديد منها؛ كل واحد من االثنني
فيها يكون �شيئا واحدا متواجدا� ،أو �شيئا ن�ؤمن
ب�أ ّنه يوجد داخليا� ،أو يف �إطار انتظار �أن يوجد،
�أو جتميعا لأ�شياء� ،أو ل�صفة� ،أو لعالقة� ،أو حلدث
معروف .وهذا املو�ضوع الفريد ميكن �أن يكون
بدوره جتميعا �أو ُك ًال لأجزاء� ،أو ميكنه �أن يح�صل
يف �شكل بع�ض الأفعال امل�سموحة� ،أي ال ي�سمح
الإن�سان بوا�سطة نفيه لأن تكون م�سموحة فعال،
�أو �شيئا من الطبيعة املرغوبة عموما ،23وهنا تكون
املو�ضوعات ب�شكل عام؛ منتمية ـ كما �سبق وعرفنا
ـ �إىل الظاهرة بك ّل ما فيها �سواء اللغوية �أم غري
اللغوية ،واملوجودة �أو التي ميكن �أن تكون �أو توجد
يف داخلنا� ،أي �إن بور�س قد متكن من تتبع معظم ما
ميكن �أن مير به املو�ضوع من وجهة نظره� ،إ ّال تلك
التي تكون مثالية ال حتقق التوا�صل املطلوب من
املو�ضوعات املختلفة كما يف مو�ضوع الدليل املوايل
الذي يجعل من ال�سكر رابطا بني عوامل تخييلية
لغويا وغري لغوي التي �أ�ضيف �إليها اللون وال�صورة
املحتواه يف الرابط بهذا ال�شكل:
23- Voir: Ibid. m p
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ميكن �أن يق�سم الدليل �إىل ثالثة ثواليث
� 24)Trichotomies of signsأوال ( :)Firstتبعا
للدلــيل نف ــ�سه ،والذي يعــترب �صفــة ب�سي ــطة �أو
جم ــرد �صفــة ( )A merly quality؛ وجود حقيقي
�أو قانون عام .وهنا ال يحقق ال�سقف �أكرث من
مفهومه الطبيعي .ثانيا ( :)Secondlyتبعا لكون
عالقة هذا الدليل ترتكز حول ما للدليل من
بع�ض ال�صفات يف ذاته� ،أو يف بع�ض العالقات
الوجودية بهذا املو�ضوع� ،أو يف عالقته مب�ؤولهَ .مل
انفتح ال�سقف؟ َمل كان اجلو ماطرا؟َ ،مل كل هذا
ال�صقيع يف اجلو عرب ال�سماء؟ ما عالقة كل هذا
بالثمالة؟ فعرب ربط العالقات بني الأدلة يتج�سد
التمثيل يف عالقته الثانيانية .ثالثا (:)Thirdly
تبعا لكون م�ؤوله ميثله كدليل لالحتمال� ،أو كدليل
لفعل� ،أو كدليل لغاية .25فاالحتمال يف االنفتاح
على عوامل �أخرى ما عاد العامل العادي يحتويها،

(Three

 -24اهتم �أمربتو �إيكو بهذه الفكرة بو�صفها فكرة �أخذت البعد
الظاهراتي عند بور�س رغم عدم انت�شار �أفكاره بني علماء ع�صره،
خا�صة الكتاب منهم لأنه مل يكن �سيميائيا يف الأ�صل .وقد جمعه مع
�آخرين مهتمني بالدليل �إال �أنه كان الرائد يف جمال الدليل الثالثي.
لتو�ضيح �أكرث:

Voir: Umberto Eco. The Sign of Three: Dupin,
Holmes, Peirce Advances in Semiotics. Indiana
University Press. 1983. P: 1. 135.136.
25- Voir: Ibid. P:101.
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�أما الفعل فالآن �أ�ضحى اجلنون يف كل مكان حتى
عرب اجلدران ،فالعاقل جمنون واجلدران ان�ضمت
�إىل جنونه ،وحتى ال�سقف �صار حملقا معهما،
عرب ا�ستعارات ملأى وغنية بال�صور التي جتعل
الغاية من الدليل هي الإيغال يف معنى الثمالة التي
�أ�صابت اجلامد واحلي على ال�سواء ،ناهيك عن
ك�سر ال�صورة العادية عن ال�سكر يف اقت�صارها على
اجلدران لي�صبح ال�سقف بوابة عامل من اجلنون،
وهي فكرة متتلكنا عرب اللغة وعرب ال�صورة املرئية
يف عامل مفتوح على حوا�سيب العامل �أجمع.
وما جت�سد من �أنواع الدليل يف الثالوث الأول مايلي:

 1ـ الدليل الو�صفي

(: )A qualisign

هو «�صفة هي دليل
 ،)signال ميكنها �أن تقوم فعال مقام دليل قبل �أن
تكون متحققة ،وال عالقة لهذا التحقق ب�صفتها
كدليل» ،26وكما ّ
يو�ضح جريار دولودال� »:إ ّنه ال
ميكنها �أن ت�شتغل �إ ّال وهي متحققة يف العالمة
الفردية» .27حيث متثلت ال�صفات الأدلة يف :العقل،
ال�سكر ،التحليق ،الطريان .وهي لي�ست �صفات
من ناحية النحو اخلال�ص �إمنا من ناحية ال�صفة
بو�صفها فكرة دليلية.

(Is a quality which is a

26- Voir: Opcit. m p.

 -27ال�سيميائيات �أو نظرية العالمات� .ص.33:
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 2ـ الدليل الفردي (:)A sinsign

و فيه «ت�ؤخذ ال�سابقة ( )Sinم�أخذ الداللة كي
تكون مرة واحدة ( )Being only onceمثل :فرد،
ب�سيط ،)…Single, Simple( ...له تواجد حقيقي
لكونه دليال ،وال ميكنه �أن يكونه �إ ّال ب�صفاته ،فيعني؛
دليال �صفة� ،أو كذلك �أدلة �صفات ،لكن هذه الأدلة
ال�صفات هي ذات �صفة خا�صة ،وال ت�شكل دليال �إال
بتحققها املادي الفعلي .28»...فهو جمنون ولي�س
�إن�سانا عاد �إىل الر�شد ثم ُجنّ  ،ال�سكر م�ستمر،
انفتاح ال�سقف ،وان�ضمامه للجدران ،التحليق.

 3ـ الدليل العريف (: )A legisign

هو «قانون يف �شكل دليل
 ،signوهذا القانون م�ؤ�س�س فعليا من قبل �إن�سان،
�إذ كل دليل اتفاقي هو دليل عريف ـ والعك�س لي�س
�صحيحاـ� .إنه لي�س مو�ضوعا فرديا ،لك ّنه �صنف
عام اتفق عليه ليكون ذا داللة ،ذلك �أن ك ّل دليل
عريف يدل يف تطبيقه على حالة خا�صة ميكن �أن
ت�سمى �صداه ( ...)it Be termed a replica ofفكل
حالة خا�صة هي ريبليك (�صدى) ،*29والربليك �أو
ال�صدى هو :دليل فردي ،وكذلك دليل عريف يعو�ض
�أدلة فردية ،لكن هذه الأخرية لي�ست �أدلة فردية
عادية مثل �إعادة �إنتاجات خا�صة تعبرت كدوال...
والربليك ال يكون داال دون قانون يجعله داال.30...
لكل دليل � ًإذن ما مياثله فهو ال ي�ستطيع اال�شتغال
مبفرده متاما كالإن�سان وظ ّله فالظل داللة على ما
ميثل؛ وهو ما �أ�سماه بور�س بـ «ال�صدى» .فالأدلة
العرفية ما اقرتن ب�سمة ال�سكر التي قاربت
اجلنون ،وكل ما تبعها من ان�ضمام ال�سقف �إىل
حالة الثمالة كان �صدً ى ل�شدة ال�سكر التي يعانيها
الرجل يف بيته .وك�أننا بال�شخ�ص مل ي�سكر كفاية
برتنح اجلدران حتى بلغ من الثمالة مبلغا انفتح

a Is a law that is

28- Philosophical writings. P :101.
� *-29سنعتمد عرب كامل البحث على تعريب م�صطلح ()Replica

بالريبليك �أي  :ال�صدى.

http://journals.uob.edu.bh

30- Ibid . P :102.

فيه ال�سقف وجاءت الأجواء املمطرة والباردة .وال
ميكنها �أن تكون غري ذلك عرب العرف.
الذي ن�ستطيع مالحظته عرب ك ّل هذه الأنواع
الدليلية من جانب �أويل؛ هو �أ ّنها ت�شكل تدرجا من
الفردي �إىل اجلماعي ،ومبا �أنّ امل�سلمة ال ميكنها
�إ ّال �أن تكون ثالثية ف�إنه ال جمال لتحقق الفردية
دون العرفية ودون الو�صفية كذلك ،ولأجل هذا
�أَل َف ْي َنا الدليل العريف يقوم على الو�صف والعرف،
يج�سد دوره على ٍ ّ
كل من الدليلني الو�صفي
�إذ ّ
والفردي ،بو�صفه الت�أكيد الوا�ضح على الفكر
االجتماعي للعالمة.
نوعا املو�ضوعات:
املو�ضوع كما يح ّدده بور�س يف الر�سالة التي
بعثها �إىل ال ّليدي فيكتوريا ولبي (Lady Victoria
 )Welbyبتاريخ 23 :من دي�سمرب  1908هو:
مو�ضوعان «غري املبا�شر خارج الدليل واملبا�شر
داخل الدليلThe mediate without , and the( ،
 ، )immediate within the signم�ؤوله هو ك ّل ما
و�ص ُله الدليل ،ومعرفة املو�ضوع مرتبطة بالتجربة.
ُي ِ
املو�ضوع غري املبا�شر هو :املو�ضوع خارج الدليل،
�أ�س ّميه املو�ضوع الدينامي (،)object Dynamoid
الب ّد �أن يب ِّينه الدليل عن طريق التلميح (،)By a hint
م�ضمونه هو املو�ضوع املبا�شر (،)Immediate object
وهذا لي�س �صحيحا متاما من الناحية الأدبية»،31
�أي �إنّ من املو�ضوعات املو�ضوع املبا�شر الذي يعتمد
على املتعارف عليه ديناميا (جماعيا) ،ومنها
غري املبا�شر الذي يعترب خارجا لكونه يقوم على
التلميح ،فهما نوعان مرتبطان ببع�ضهما البع�ض
يف الو�صول �إىل �ضبط �صورة الدليل وداللته ،حيث
علينا �أن ننتبه �إىل �صفتي الإمكان والتجريد اللتني
توجهان الت�صورين معا.
31- Charles Sanders Peirce. Selected writings.(Letters
to Lady Welby). (Values in a Univers of Chance. Edit
with an introd and not. by: Philip P. Wiener. Dover
Pub; INC; New York. 1958. P: 406-407.
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ا�ستنادا ملا �سبق «ميكن �أن يكون املو�ضوع
الدينامي ممكنا حينما �أ�سمي الدليل جتريدا
 ،An abstractiveمثل كلمة َ
اجل َمال ،)beauty The
ولن يكون �أقل جتريدا �إذا تكلمت عن اجلميل The
 ،)beautifulمبا �أ ّنها مرجعية جوهرية )reference
 )Ultimateولي�ست �شكال نحويا يجعل من الدليل
جتريديا ،حني يكون املو�ضوع الدينامي حادثة
()Occurence؛ «�شيء موجود �أو فعل حقيقي
من املا�ضي �أو امل�ستقبل� ،أُحدِّ د الدليل بـ؛ عملية
البناء...ال �أجد �إىل الآن ت�سمي ًة �إ ّ
ال اجلماعي (A
 ،)collectiveوالذي لي�س �س ّيئا ـ �إىل حد ماـ كما
يظهر �إذا مل نعمقه جيدا ،لكن بالن�سبة ل�شخ�ص
مثلي ،والذي يفكر يف نظام من الرموز هو خمتلف
جدا فيما يتعلق بالكلمات ،هو خمتلف كثريا
وغالبا ما يكون مثل ال ّلغز نحو التف�سري �إذا كان
املو�ضوع املبا�شر ممكنا؛ �أي �إذا عينّ املو�ضوع
الدينامي دائما ب�شكل وا�سع �أو �ضيق عرب و�سائل
�صفاته �إلخ� ...أ�سمي الدليل و�صفيا ()Descriptive
�إذا كان املبا�شر حادثة ،و�أ�سمي الدليل تعيينيا
( ،)Designativeو�إذا كان املو�ضوع املبا�شر �ضرورة،
�أ�سمي الدليل و�صليا ( ،)Copulantلأ ّنه البد يف هذه
احلال �أن يعرف املو�ضوع مب�ؤوله ،من جانب �أنّ
الدليل ي�ستطيع متثيل �ضرورة الكلمة ،والأمر الذي
�أق ّدمه ال يعد مالئما �إ ّال م�ؤقتا».32
�إن ما يعترب ممكنا يف ال�صقيع هو ال�صقيع ذاته،
َمل الإح�سا�س يف حني ميكن الق�ضاء عليه ب�شكل �أو
32- Opcit. P :407.
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ب�آخر� ،أال نرى �أن ال�صقيع مو�ضوع دينامي �أكرث منه
مبا�شرا ،لأن املمكن بال�ضرورة هي فكرة م�صاحبة
ملاهية الدليل ،فاملمكن« :ال ي�ستطيع �أن يحدد �إال
املمكن بال�ضرورة ،لأن املو�ضوع هو بحث عن
الدفء �أمام امر�أة �سعيدة يف نومهاَ ،مل؟ وال�شيء
نف�سه �أنّ ال�ضروري ال يتحدد �إال بال�ضروري� ،إنه
يتبع �إذن ماهية الدليل مبا �أن املو�ضوع الدينامي
يحدد املو�ضوع املبا�شر ،فاملو�ضوع املبا�شر و�إن �أبان
عن �صقيع ظاهري ،برد �شديد قريب من التجمد،
�إال �أن املو�ضوع الدينامي يف البحث عن الدفء
يجعل املو�ضوع املمكن بال�ضرورة بحثا عن احلب
عرب الدفء من خالل مفارقة جتعلنا ننزاح عن
حقيقة ال�صقيع ،وعدم فهمه يف حدود ال�ضرورة،
فال اخلمر ي�ؤدي �إىل الربودة وال البحث عن احلب،
ما ميكن حتديده عرب:
• الذي يحدد الدليل نف�سه (Which determines
 .)the sign itselfال�صقيع ذاته ،وال�شخ�ص
ذاته.
• الذي يحدد امل�ؤول اخلا�ص (Wich determines
 .)the destinate interpretantهو املوجه �إىل
البحث عن داللة املمكن يف ال�صقيع .
(Wich
• الذي يحددامل�ؤول الفعلي
.)determinesthe effective interpretant
املوجهات اللغوية وغري اللغوية.
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• الذي يحدد امل�ؤول الوا�ضح
 . )the explicit interpretantهي نهاية الن�ص
عرب امل�ؤولة النهائية الالمتناهية .الدفء
وحتول ال�صقيع �إىل حالة من الثمالة ال �أكرث
عرب انتفاء عن�صر الربد.
�إن االهتمام باملو�ضوعني هو ت�أكيد على
خ�صو�صية ارتباط الت�أويل بفانريونات متميزة
فيما بينها ،علما �أن ال�سبق يف هذه الأفكار يعود �إىل
فيدرو�س ( )Phaedrusو�أفالطون ( ،34)Platoفمن
خالل بيان حاجة كل مو�ضوع �إىل �آخر؛ جند �أن
العالقة حتمية يف مرحلة واحدة فقط؛ �أي حينما
يكون هناك ارتباط يف مو�ضوع مرتق ٍ �إىل الثالثية،
�إذ �إن مرجعية الثالثية من خالل الرمز ،امل�ؤ�شر

(Wich determines

33

 -33الذي يالحظ يف هذا ال�صدد �أن  « :كل هذه التحديدات
الثالثية ال�ستة؛ عو�ض �أن حتدد 729 :ق�سما من الأدلة كما كان عليها
�أن تفعل �إذا كانت م�ستقلة وال تقدم �إال  28ق�سما ،و�إذا كان كما �أظن
كثريا حتى ال نقول يوجد ،هناك �أربع ثالثيات دليلية ب�أهمية الرتتيب
نف�سه ،فعو�ض �أن نعمل  59049ق�سما ،لن ي�صلوا �إال لـ � ...66 :إلخ».
ملزيد من التو�ضيح يف هذه االحتماالت ينظر:

Charles Sanders Peirce. Selected writings. (Values in
a univers of chance). Edit with an introd and not by:
Philip. P, Wiener. Dover pub, INC, New York. 1958.
P: 407.

لقد �أظهر بور�س �إىل جانب هذه املحطات؛ الأفكار التي تقود
�شروحاته كالتايل:
ح�سب كيفية فهم الدليل نف�سه.
ح�سب كيفية متثيل املو�ضوع املبا�شر.
ح�سب كيفية تواجد املو�ضوع الدينامي.
ح�سب عالقة الدليل باملو�ضوع الدينامي.
ح�سب كيفية متثيل امل�ؤول املبا�شر.
ح�سب كيفية تواجد امل�ؤول الدينامي.
ح�سب عالقة الدليل بامل�ؤول الدينامي.
ح�سب طبيعة امل�ؤول العادي .
ح�سب عالقة الدليل بامل�ؤول العادي
ح�سب العالقة الثالثية للدليل مع مو�ضوعه الدينامي وامل�ؤول
العادي .لتو�ضيح �أكرث ينظر:

Charles Sanders Peirce, Ecrits sur le signe. Rass et
trad par: Gérard Deledale. Ed du Seuil. 1978. P : 55.
34- Selected writings. P : 407
http://journals.uob.edu.bh

والأيقون تقود كلها �إىل امل�ؤوالت� .35أي الأ�شكال
الدنيا� .إذ نفهم من هذا �أن املو�ضوع البور�سي �إما
جماعي ،دينامي� ،أو م�ؤول ب�شكل �أكرث تطورا يف
م�سار امل�ؤوالت عرب تطوراتها ،لكن ما يجب ت�أكيده
بهذا ال�صدد هو �أن« :املو�ضوع �أو املو�ضوعات يف
ربطها بالدليل عليها �أن تكون خمتلفة عنه»،36
فماذا يق�صد بور�س بهذا؟
لو مل ينتبه بور�س �إىل هذا املنطلق لكان
مو�ضوع الدليل هو الدليل نف�سه ،متاما كما ظهر
الدليل ب�سمات املمثل� ،إ ّال �أنّ التدقيق يف الفرق بني
امللمحني من �ش�أنه �أن يب�سط الفروقات ،فهي كما
يقول بور�س »:ت�ؤ�س�س حدودا ونهاية و هام�شا للدليل
ليمثل مو�ضوعه من جهة ،وللمو�ضوع من جهة
�أخرى ،على هذه احلدود �أن تقطع ،وهو االختالف
املعروف وقت هذا القطع الذي يجربنا على �أخذ
احليطة لوجود املو�ضوع وا�ستقالليته»� .37إنها فكرة
وا�صلت تطورها عند بور�س بداية من �سنة،1870 :
ال�شيء الذي �سيجعلها حتقق م�ستقبال وا�ستقاللية
وارتباطا يف الوقت نف�سه ،38لأنها جعلت عدة �أ�سئلة
تطفو على ال�سطح ،منها:
 هل ميكن �أن يكون املو�ضوع هو الدليل نف�سه؟ و َمللي�س ال�صقيع هو الدليل ذاته
 وهل ميكن اعتبار الوظائف مو�ضوعات؟ ولمَلي�ست الوظائف مو�ضوعات؟
للإجابة عن مثل هذه الأ�سئلة البد من �أن يتبع
التمثيل العالماتي معامل الت�أويل عرب الت�أ�شري يف
هذا الن�ص كمايلي:
كما يقول بور�س" :واحدة منها تتفرع ـ و�أنا مت�أكد �إىل ،35-
تقريرية� (Imperatives) ،أمرية� (Suggestives) ،إيحائية
الأمرية حتوي اال�ستفهامية ،ومن الأمرين )(Indicatives
الأخريين �أظن �أن الواحدة عليها �أن تنق�سم �إىل �أدلة ت�ضمن م�ؤوالتها
وال�شكل (Experience) ،والتجربة (Instinct)،بـ :املوهبة
الأخرى كما �أعتقد وفق ما �أ�سميه يف عر�ضي حول اخلطوط )(Form
فيمات (Semes) ،هي� :سمات  Existential graphesالبيانية
 (Delomes). Voir: Ibid P: 407-408.ديليمات (Phemes) ،
36- Charles Sanders Peirce. Textes fondamentaux
de sémiotique. Trad et not : Berthe Fouchier Axelsen,
Clara Foz. Meridiens Klincksieck. Paris. 1987. P :17.
37- Ibid. P:17.
38- Ibid. m p .
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امل�ؤ�شر (:)Index
امل�ؤ�شر هو «دليل �أو متثيل An index or
 representationال يحيل كثريا �إىل مو�ضوعه،
وذلك لعدم امل�شابهة �أو املماثلة Any similarity
 ،)or analogyلهذا ال�سبب جمع بوا�سطة �سلوكات
عامة يريد املو�ضوع �أن يحملها ،وكذلك ب�سبب �أنه
يف ات�صال ديناميكي مع كال االثنني (املو�ضوعني
املتماثلني)؛ مع مو�ضوع فردي يف يد واحدة،
معان �أو ذاكرة �إن�سان مما تخدم كدليل
و�أي�ضا مع ٍ
على اليد الأخرى ...يف حني �أن �أ�سماء الإ�شارة
 ،Demonstrativeوالأ�سماء اخلا�صة Personal
pronouns؛ هي م�ؤ�شرات دنيا ،Degenerate indices
لأنها ميكنها فج�أة وب�شكل غري مبا�شر �أن حتيل �إىل
�أ�شياء موجودة� .إنها حتيل مبا�شرة وحتتاج فقط
�إىل الإحالة»39؛ �أي �إن امل�ؤ�شر ال يقوم على عن�صر
امل�شابهة ،بل على عن�صر الإحالة غري املبا�شرة،
لأنه يحيل فعال �إىل �شيء خمتلف عنه� ،إذ ميكن
للم�ؤ�شرات �أن متيز عن باقي الأدلة �أو التمثيالت عن
طريق مالمح ثالثة ت�شكل �آثارا هي على التوايل:
الأول ( :)Firstلي�س لديها داللة م�شابهة مع
مو�ضوعاتها.
الثاين ( :)Secondحتيل �إىل �أفراد ،وحدات فردية
))Simple units؛ جتميع فردي لوحدات
� ،)Single) collections of unitsأو فرد دائم
.))Single continua
الثالث ( :)Thirdتلفت امل�ؤ�شرات االنتباه
�إىل مو�ضوعاتها بـ :عمي ا�ضطراري
( ،)Blindcompulsionلكن قد يكون �صعبا
�إذا مل نقل م�ستحيال يف حال مطلقية
امل�ؤ�شر اخلال�ص (� ،)Pure indexأو �إيجاد �أي
دليل جمرد ب�شكل مطلق مل�ؤ�شرات ال�صفة
� ،40)Indexical qualityإذ يتعلق عمل امل�ؤ�شرات
من الناحية النف�سية على املجتمع بوا�سطة
التقارب ،ولي�س تعلقا جمتمعيا عن طريق
املماثلة� ،أو عرب العمليات العقلية .فاملالحظ
يف هذه الإ�شارة البور�سية �إىل علم النف�س
39- Ibid. m p.
40- Opcit. m p.
http://journals.uob.edu.bh
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�أن بور�س ال يعر�ضها يف �صيغتها ال�شمولية،
بل يف�صل بني املقاربة ،االت�صال ،املالم�سة
( ،)Contiguityوبني املماثلة �أو الت�شابه
( ،)Resemblanceذلك �أنّ موقفه هذا البد �أنْ
ّ
يو�ضح ب�شكل بارز كما يقول جريار دولودال»:
هاجم بور�س الذي عا�صر �سو�سري والذي كان
�سابقا لع�صره النزعة النف�سية ،وهو الأمر
الذي م ّكنه ـ كما �سرنى من تبني املوقف
ال�سو�سيولوجي املتنا�سق ،فمعار�ضته النزعة
النف�سية بقيت ثابتة» ،41ولهذا جندها تظهر
كنزعة بارزة �أكرث ولو يف حدود رفيعة بني
امللمحني (املقاربة /املماثلة).
امل�ؤ�شر �أو ال�سمة (:42)Index or seme

 -41ملزيد من التو�ضيح فالن�ص املرتجم �إىل العربية هو الذي
ترجمه عبد الرحمن بوعلي جريار دولودال .ال�سيميائيات �أو نظرية
العالمات .تر :عبد الرحمان بوعلي .دار احلوار �سوريا.ط.2004 .1
�ص� .44 :أما الن�ص الأ�صلي فيعر�ضه جريار دولودال يف:

Théorie et pratique du signe – introduction à la
sémiotique de Charles Sanders Peirce. Pyot . Paris.
1979. ( Peirce ou Saussure) .p :32.

 -42لقد و�ضع بور�س امل�ؤ�شر وال�سمة يف املنزلة نف�سها علما �أن ال�سمة
هي؛ الوحدة الدنيا التي نح�صل عليها يف حتليل املدلول ،وهي بهذا
ال�شكل تنق�سم �إىل؛ متثيلية  ،جتريدية ،انفعالية ...لتو�ضيح �أكرث ينظر:

Georges Mounin et autres. dictionnaire de linguistique.
P :294. et Jean Dubois et autres. Dictionnaire de
linguistique. P :433 . Sémiotique dictionnaire
raisonné de la théorie du langage. P :333-334.
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هو» "ممثل؛ �أين يرتكز ال�سلوك التمثيلي
يف كونه فردا ثانيا� ،إذا ما كانت الثانية عالقة
وجودية؛ امل�ؤ�شر �صحيح ،ف�إذا كانت الثانية مرجعا
ينحط امل�ؤ�شر (� ،)The index degenerateأما امل�ؤ�شر
ال�صحيح �أو املوثوق به ( )A genuine indexفالبد �أن
يكون مو�ضوعه وجودا فرديا (�سواء �أكانت �أ�شياء �أو
�أفعاال) ،والبد �أن يكون مل�ؤوله ال�صفات نف�سها ،لكن
مبا �أن كل فرد البد �أن يحمل �سلوكات ال يتبع �إال
�أولية؛ �أي �أيقونة ميكن �أن تكون تكوينا منها ـ من
الأولية ـ ( ،)part Constitutentفكل فرد هو م�ؤ�شر
�صحيح (موثوق به) ل�صفاته اخلا�صة» ،43وبهذا
تكون امل�ؤ�شرات املنتمية لهذا ال�صنف؛ م�ؤ�شرات
من النوع املوثوق فيه يف الوجود التمثيلي �إىل
جانب الثانية� ،أما الأولية فهي ال حتمل �إال عن�صرا
تكوينيا ب�سيطا .فمو�ضوع الوجود الفردي هو
مو�ضوع الإ�شارة �إىل قيمة ال�شعر يف �أ�صالته عرب
الكتابة بالري�شة من خالل الكتابة االفرتا�ضية التي
تعك�س ال�سلوك الفردي يف انتقاء �أ�صالة �شعرية
ل�شرح �أحا�سي�س تقال فرديا يف �إطار الفعل �أو
ال�شيء؛ مبعنى بداية �أيقونة عرب الت�أ�شري مع توفر
ال�صور وال�صفات� ،صورة ال�شعر وال�صور املجازية
(�صوت الأنفا�س الذي يديفء ،الفرا�ش الذي مييد،
ا�ضطراب �صوت التنف�س ،)...وهو مو�ضوع وجود
متثيلي فردي ،ينتمي �إىل هذا النوع من ال�سمات.
�أما امل�ؤ�شرات التحتية (� ،)Sub indicesأو
ال�سمات الدنيا ( :)Hyposemesفهي ما تعك�س
«�أدل ًة ت�صبح م�ؤ�شرات حتتية �أ�سا�سا ،ذات ات�صال
حقيقي مبو�ضوعاتها ،كذلك ي�شري ا�سم العلم الذي
( )Personal demonstrativeهو و�صف ذاتي� ،أو
43- Voir: Philosophical writings. P :108.
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اال�سم املو�صول (� ،)Relative pronounsأو الر�سائل
املت�صلة بالر�سم البياين (التخطيط) ؛ �إىل حقيقة
االت�صال باملو�ضوع ،لكن واحدا منها فقط هو
م�ؤ�شر لأنه لي�س فرديا» .44وهنا جند �أ�سماء العلم
التي حتدد ال�شخ�صيات الفاعلة يف (ال�صقيع)
منفلتة من هذا النوع من امل�ؤ�شرات؛ لأن ال�صفة ما
فوق الفردية فقط هي التي تقدم املعنى احلقيقي
للم�ؤ�شر الأدنى ،لأن الفردية �أ�ضحت مفهوما جمعيا
ي�صدق على �أي رجل �أو امر�أة ،حيث ال ميكنها �أن
حتقق العك�س يف حال الإفراد ،وهي ما مييز امل�ؤ�شر
العادي والأ�سا�سي عن غريه من الأنواع املتفرعة
عنه.
لتب�سيط امل�س�ألة �أكرث عمد بور�س �إىل فح�ص
امل�ؤ�شرات التالية� :أرى رجال مب�شية متمايلة
Rolling gait؛ هذا م�ؤ�شر فعلي على �أنه بحار
� ،...)Sailorأرى رجال ب�أرجل مقو�سة Bowlegged
 manوب�سروال ن�سيجه من القطيفة املخملية امل�ضلع؛
هذا ي�شري حقا �إىل �أن هذا الرجل هو :تاجر خيل
(� ،)Jockeyأو �شيئا من هذا القبيل� ،45»...أي حال
الرتنح التي عاناها الرجل يف ن�ص ال�صقيع ،وحال
النوم الدايفء التي تتنعم بها املر�أة ،وكذا ك�سم
املر�أة املتمايل يف �إح�ضار امل�شروب وهي�أتها (عرب
انفتاح رابط العني بان�سيابية ت�أ�شريية مده�شة
(فتحت عيني ب�صعوبة) ،ناهيك عن م�ؤ�شرات
الأ�س ّرة الطائرة يف ال�سماء ذات العالقة بال�سرير
الأفالطوين� ،أو النهاية التي تغطي طلب العفو من
اهلل بالتعاقب والت�سل�سل املواليني:
44- Opcit . m p.
45- Ibid. m p.
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كما تلحق �أنواع �أخرى من امل�ؤ�شرات بهذا النوع
من ال�سمات �أبرزها الت�أ�شري الذي توفره ال�ساعات،
الأ�صابع (ال�سبابة خا�صة) ،الدقة على الباب التي
هي م�ؤ�شر كل ما يلفت االنتباه� ...46إلخ .ولنا �أن
نورد انتباه �سناجلة �إىل تفعيل هذه الإجراءة عرب
ا�ستخدامه �إ�شارة �أ�صابع اليد منحنية من ناحية

الكف �إىل حماولة �إظهار العنف عرب اليد املمتدة
يف الظالم من خالل ت�شبيه املر�أة بعزرائيل ،ناهيك
عن الرابط الرقمي الذي ي�شري عرب اللون املختلف
�إىل �إ�شارة غري لغوية �إىل فعل (انقر لت�سمع �أو
ترى) يف ال�صورة املوالية:

�أما الت�أ�شري ال ّلغوي الذي توفره الأ�سماء
املو�صولة فيقدمه دولودال عن بور�س بهذا ال�شكل:
«�إذا كان (�أ) و(ب) متزوجني من بع�ضهما البع�ض،
و(ج) هو ولدهما ،و(د) هو �أخ (�أ) ،ثم (د) هو
عم (ج) .هنا �أ ،ب ،ج ،د؛ حتقق �ضبطا للأ�سماء

املو�صولة»� ،أي هذان ،هذا ، 47.حيث مل يخل ن�ص
�سناجلة من الأ�سماء املو�صولة وال من املوجهات
عرب �أ�سماء الإ�شارة (كما ت�شاء /هكذا � ًإذا� /أثبت
�أيها اجلدار /دفئك ما �أريد /هناك �ضباع ،ما هذا
الزمهرير).

46- Opcit. m p.

47- Ibid. m p.

46
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فبعد كل هذه الأمثلة يعود بور�س لطرح �س�ؤال
هام حول هذا املو�ضوع العالماتي فيقول« :ملاذا
كل هذه امل�ؤ�شرات؟ «ثم يجيب »:لأنها ت�ضعنا بني
منزلتني من التجارب...؛ بارومرت ينق�ص ،وهواء
رطب = م�ؤ�شرات عن الأمطار» ،48لي�س هذا فح�سب
بل حتى الإح�سا�س الفعلي بامل�ؤ�شر بني برد وحر يف
ال�صورتني رقم خم�سة و�ستة .والتي ذهبت �سماتها

�إىل درجة �إح�سا�س الربد بال�صوت وال�صورة يف
�أول فتح للرواية ب�أ�صوات الرياح ومنظر الثلج،
ثم الإح�سا�س بالدفء عرب م�ؤ�شر فتح النافذة من
خالل النقر على رابط (يا اهلل عفوك) املدون
بالأزرق التابع ل�صورة فتح ال�ستار بعد ليل عا�صف.

فنحن نقرن ح�سب بور�س بني الأ�شياء للو�صول
�إىل �ضبط �صورة الت�أ�شري ،ف�إذا كانت العملية
فيزيائية ا�ستداللية؛ ف�إن ما يقودها هو اال�ستقراء
العلمي� ،أما �ضبط الأ�سماء املو�صولة؛ فمن
�ش�أنه و�ضع حدود بني امل�شار �إليه من عدمه ،لأن
هذا لي�س هذه ،وه�ؤالء لن يكونوا هذا ...ال�شيء
الذي ي�ضبط املعنى رغم توفر احتماالت ال�صور
املتداخلة فيما بينها كالبعد ،ال�ضو�ضاء يف عملية
الإ�شارة مثال َلذ َكر من �أُ ْنثى �إلخ ...فال�ضو�ضاء
حا�ضرة �سواء عرب اجلو املتجهم يف اللغة �أم عرب
امل�ؤ�شرات ال�صوتية امل�سموعة يف الن�ص ،كما �أن
الذكر والأنثى قد حققا تواجدهما يف حاجة الواحد
للآخر عرب 48م�ؤ�شر الربد واحلر ،فال�صقيع �صقيع
الروح والعقل.
�إذا كان بور�س قد طرح ت�سا�ؤال حول اجلدوى
من امل�ؤ�شر ،ف�إن امل�س�ألة بحاجة كذلك ل�ضبط
القيمة التي تلحق باجلدوى والتي ال تكون الواحدة
منهما مبعزل عن الأخرى؛ �إذ يقول«:ال ميكن
التلفظ بحدث ما دون ا�ستعمال بع�ض الأدلة التي
ت�ستعمل كم�ؤ�شرات؛ �إذا قال (�أ) لـ (ب) «هناك
حريق»( ،ب) يطلب «�أين؟» ،على هذا يكون (�أ)
جمربا على �أن ي�ستعني مب�ؤ�شر ،حتى ولو �أراد فقط

ما�ض
�أن يقول بب�ساطة جزءا من العامل احلقيقي ٍ
�أو م�ستقبل ،و�إال ف�إن قوله لن يعني �سوى وجود
فكرة حريق؛ وهذا لن يوفر �أي معلومة مبا �أن كلمة
«حريق» ال تكون مفهومة �إ ّال �إذا كانت معروفة،
�إذا وجه (�أ) �أ�صبعه �صوب احلريق ،حينئذ
يكون �أ�صبعه مرتبطا باحلريق كما لو �أن منذرا
�أوتوماتيكيا وجهه �صوب هذه الوجهة؛ جمربا َع ْي َن ْي
(ب) على التوجه �صوب هذا االجتاه» ،49فمن خالل
�س�ؤال و�إجابة حقق امل�ؤ�شر قيمته الإي�صالية� ،سواء
عرب امل�ؤ�شرات ال ّلغوية �أم غري اللغوية.*50
نالحظ يف �ضوء الإ�ضافات ال�شارحة للأفكار
البور�سية عند جريار دولودال**51؛ �أن الآالت عرب
التحكم امليكانيكي تعمل ال�شيء ذاته ،فكما ت�ساعد

48- Opcit. m p.
http://journals.uob.edu.bh

49- Ecrits sur le signe. P :158-159.

 *-50ن�شري هنا �إىل �أهمية ما ذهب �إليه بور�س من خالل توظيفه
الوجهة ال�سيربنيطيقية التي تعك�س قيمة التحكم الآيل يف التوا�صل،
وهي فكرة الحقة للفكر البور�سي� ،ستتحقق معاملها كنظرية يف
املعلومات مع نهاية الأربعينيات .و�أي�ضا:

Paul Foulquié et Raymond Saint – Jean .Dictionnaire
de la langue philosophique . PUF. Paris. 1962.P :150.
 **-51هي �إ�ضافات على كتابات بور�س الفل�سفية ،ا�ستقاها دولودال

من:

Dictionnary of philosophy and psychology. indice.
V1109.

لك ّننا يف بحثنا هذا �أخذناها مبا�شرة عن الأ�صل الذي كتبه بور�س يف
ال ّلغة الإجنليزية مع االعتماد على �آراء و�شروحات دولودال.
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ال ّلغة مبكوناتها ،والإن�سان ب�إمياءاته و�إ�شاراته
املختلفة؛ حتقق هي كذلك نوعا من االت�صال
الداليل ،وت�شكل طريقا من طرقه التي تعني على
حتقيق عالقتة باملو�ضوعات رغم كونها تقوم على
اختالف ولي�س على مماثلة� ،أي بخا�صية االختالف
الذي تقوم عليها امل�ؤ�شرات ،حيث جتدر الإ�شارة
�إىل �أن بور�س كان حري�صا على تبيني جوانب
امل�ؤ�شر عرب امللمحني ال ّلغوي وغري ال ّلغوي وهو ما
تفرت�ضه الوجهة الظاهراتية ،حيث علق الرجل على
�إ�شارة اال�ستفهام حال القارئ ذاته حينما �أ�ضحت
«البقايا» رابطا يعك�س العود خالله حال �ضياع
بقايا القلب «ما بقايل قلب ي�شفع للخطية ،ذوبتني
روح� ،صدت واخلطايا� ،صاحبي باهلل  .ال تعتب علي
العتب ماعاد ،»....فالإ�شارة اال�ستفهامية حتيل
�إىل التمثيل عرب البقايا افرتا�ضيا يف هرم�سية
املو�سيقى ،ال�شعر ،الإح�سا�س ،ال�ضياع ،ال�صوت
الدافئ والطرب� .إنها هرم�سية الن�ص املرتابط
بكل الت�أويالت التي ينفتح عليها.

فبتاريخ  14مار�س 1909؛ بعث بور�س يف ر�سالة
�إىل الليدي ولبي قائال« :ينطوي م�ؤويل املبا�شر
( )My immedate interpretantيف احلقيقة؛ على
�أ ّنه يجب �أن يكون لك ّل دليل خ�صو�صية ت�أويلية
( )interpretability Peculiarقبل �أن يولد �أي ت�أويل.
م�ؤويل الدينامي ()My dynamical interpretant؛
هو الذي يجرب يف كل فعل ت�أويلي ،وهو ب�صفة ما
خمتلف عن �أي �آخر ،وامل�ؤول النهائي (The final
)interpretant؛ هو واحد من النتائج الت�أويلية لكل
م�ؤول يو�ضع للإتيان �إذا تناولنا الدليل مبا فيه
كفاية ،امل�ؤول املبا�شر هو جتريد ()An abstraction
http://journals.uob.edu.bh
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خم�ص�ص يف الإمكان .امل�ؤول الدينامي هو مفرد
حدث حايل ،ويتعلق امل�ؤول النهائي مبا يف�ضي
�إليه» .52ق ّدم بور�س يف هذا املقطع من ر�سالته �أهم
احلدود التي تخ�ص مفاهيم �أنواع امل�ؤوالت ،والتي
تقارب ما ذهبت �إليه الليدي ولبي ،*53فامل�ؤوالت
ثالثة �أنواع� :أولها الذي مي ّهد لفكرة تناول الدليل
بنوع من املبا�شرة مع مو�ضوعات عادية ،كفكرة
ال�صقيع ،الثمالة ،البحث عن دفء الآخر،...
�أما �إذا ارتقت هذه املو�ضوعات �إىل مرحلة ثانية
ي�صبح امل�ؤول ديناميا ،حيث �أ�ضحى ال�صقيع حاال
من اجلنون مع املر�أة مع الواقع والالواقع� ،أما
تقدما يكون
�إذا ا�ستمر ت�أويل املو�ضوع ب�شكل �أك َرث ً
يف هذه احلال م�ؤوال نهائيا؛ �إنه لي�س �صقيعا �إمنا
احلال النف�سية التي حولت الإح�سا�س بالزمن
�إىل واقع يحياه القارئ مع �صاحب الن�ص وجميع
القراء يف العامل االفرتا�ضي ،حيث ال ميكن �أن
ُتق ّيد الداللة ب�أي حال من الأحوال؛ لأنها تدخل يف
رحلة تدالل تتميز حدودها فيه بخ�صو�صية تفكري
امل�ؤول (الإن�سان) ،حيث نقول� :إنّ حاجة مو�ضوع
دينامي �إىل هذه املراحل لي�ست حاجة مو�ضوع
مبا�شر بال�ضرورة ،لكن حاجتهما �إىل بع�ضهما
البع�ض متبادلة ،غري �أن حدود التناول اخلا�صة
بهذا املو�ضوع �أو ذاك هي التي تف�صل بينهما وبني
م�ؤوالتهما يف �شكلها النهائي ،فامل�ؤول النهائي هو
م�ؤول النهائي لأنّ هرم�سي ًة ( )Hérmétismeهي رم ٌز
للت�أويل امل�ستمر ،وهو ما يجعل من التدالل يف ن�ص
ال�صقيع تدالال متعدد الأبعاد وجامعا لكل مظاهر
املعرفة يف االجتاه الظاهراتي ،ناهيك عن كونه
فكرا ال ميكنه نفي منطقية التفكري التي ت�سري
مبوجبها الفانريونات ،والتي حتافظ من خالله
على م�سار الالنهائية الداللية لكل دليل �أو ممثل،
حيث ترتبط الهرم�سية بفكرة ال�سيميوزي�س يف
الثالثية الالمتناهية التي ت�شكل مقدرة على تخطي
داللة معينة �صوب داللة �أخرى ،وهنا لنا �أن نت�ساءل
كما ت�ساءل �أمربتو �إيكو« :هل بالإمكان احلديث عن
�سيميوزي�س ال متناهية انطالقا من قدرة املتاهة
52- Opcit. P : 414.
53-* Voir: Ibid. P: 412.
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الهرم�سية ،على االنتقال من حد �إىل حد ومن �شيء
�إىل �شيء �آخر؟ وهل ميكن احلديث عن �سيميوزي�س
ال متناهية من خالل الأ�ساليب التي ي�ستعملها القراء
املعا�صرون؟ فبالإمكان حتديد املتاهة الهرم�سية
باعتبارها حالة توالد �إيحائي ،54»...حيث يبقى
�أن ن�شري �إىل مالحظة هامة يف ارتباط امل�ؤول
باملو�ضوع داخل املتاهة الهرم�سية ـ كما �أ�سماها
�أمربتو �إيكوـ� ،أما جريار دولودال في�ؤكد �أن «امل�ؤول
( ،)Interprétantلي�س امل�ؤول ( )Interprèteفلي�س
الفاعل هو الذي يتحدث» ،55وهذا ما �أوقع الكثريين
يف التناق�ض ،لأن مفهوم امل�ؤول الأول مرتبط �إىل
حد كبري بالثاين ،لكنه يبقى امل�ؤول املف�سر يف
كليهما� ،أما من جهة �أخرى ف�إذا قام ال�شخ�ص
بالت�أويل وفق منط الكينونة فذلك ما ي�سمى امل�ؤول
( ،)Interpretantفالذي يحد من الت�أويل هو القائم
به رغم ما ال نهايته .لأن ن�ص �صقيع يبقى ن�صا
مفتوحا على الت�أويل ،وما تناولناه اليخ�ص �سوى
الإ�شارات فماذا عن باقي الأنواع العالمية؟
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