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امللخ�ص
نح�ول من خالل هذا البحث اأن نركز على ف�علية املوؤ�ضر اأو ال�ضمة )Index or seme( عرب اجل�نب التمثيلي 
والتي  املدلول،  حتليل  يف  عليه�  نح�ضل  التي  الدني�  الوحدة  كونه  خالل  من  اللغوية   غري  و  اللغوية  للعالمة 
تنق�ضم اإىل؛ متثيلية ، جتريدية، وانفع�لية... ن�هيك عن املوؤ�ضرات التحتية )Sub indices(، اأو ال�ضم�ت الدني� 
)Hyposemes( يف ن�ص )�ضقيع( االكرتوين ملحمد �ضن�جلة. حيث ي�أتي هذا البحث لتو�ضيح خ�ضو�ضية التمثيل 
�ضمن  املق�ل  هذا  مق�ربته عرب  اإىل  ن�ضعى  م�  وهو  ت�أ�ضريي عالم�تي خ��ص،  كع�مل  االفرتا�ضي  الن�ص  عرب 

النظرية البور�ضية. 
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Peircienne Indicative layout between 
Representation and Interpretation

Electronic Text Model (sakï)

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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)Ferninand de Saussure( �ضو�ضري  اأّكد  لقد 
الّلغة  كلر على:” اأن  ب�ضورة جلية ح�ضب جون�ت�ن 
نظ�م من االختالف�ت حتدد فيه� العن��ضر حتديدا 
كلي� من خالل عالق�ته� بع�ضه� مع بع�ص”1، وهي 
 Robert( غودال  روب�ر  ي�ضرحه�  التي  املج�الت 
الّلغة من  عليه  ت�ضتمل  فيم�  اإب�ضتيمولوجي�   )Godel
 la linguistique( �ُنظم داخل الّل�ض�ني�ت ومو�ضوعه
املتوفر  الكت�بة  �ضكل  ج�نب   اإىل   ،)et son objet
الّنظ�م  اأّن  هذا  من  نفهم  االأدلة2.  من  نظ�م  على 
مي�صُّ اجلوانب الّلغوية كم� تت�ضكل مبوجبه اجلوانب 
غري الّلغوية، ف�لذي ا�ضتدعى من �ضو�ضري اأن ُيعرّب 
كون  هو  االأدلة  من  نظ�م�  بكونه  الّلغة  مفهوم  عن 
عالم�ت،  من  به  نتوا�ضل  فيم�  النظم  اأهم  الّلغة 
هي  ت�ضتوجب  التي  الّلغوية  غري  االأدلة  عن  ن�هيك 
االأخرى عن�ضر الّنظ�م، فـ "القوانني التي �ضيك�ضف 
االأل�ضنية  على  تطبيقه�  �ضيكون  الدالئل  علم  عنه� 
مبيدان  ملحقة  نف�ضه�  االأل�ضنية  و�ضتجُد  ممكن�، 
الظواهر  جمموع  �ضمن  م�ضبوط  املع�مل  حمدد 

1- جون�ت�ن كلر. فردين�ند دي �ضو�ضري )اأ�ضول الّل�ض�ني�ت احلديثة 
وعلم العالم�ت(. تر: عز الدين اإ�ضم�عيل. املكتبة االأك�دميية. ط1. 

2000. �ص: 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.

على  الّنظ�م:” للداللة  ي�ضتعمل  حيث  الب�ضرية”3، 
ُكاًل  ت�ضكل  والتي  املرتابطة  العن��ضر  من  جمموعة 
“نظ�م” قريب جدا  اإّن م�ضطلح  )بريو، 1996(. 
من م�ضطلح البنية؛ نتكلم على البنية عندم� نوؤكد 
اأن  نريد  عندم�  )و(  نف�ضه  التنظيمي  ال�ضكل  على 
اأجزاء  من  املوؤلف  املو�ضوعي  الواقع  اإىل  ن�ضري 

متحدة ومرتابطة”4. 
اأّم� الدليل فيدخل يف عالقة متثيل عالم�تي اإذا 
ارتبط ب�ضل�ضلة ت�أويلية ق�ضد التدليل والو�ضول اإىل 

�ض�لح  تر:  الع�مة.  االأل�ضنية  يف  درو�ص  �ضو�ضري.  دي  فردين�ن   -3
للكت�ب.  العربية  الدار  عجينة.  حممد  �ض�و�ص،  حممد  القرم�دي، 

1985 �ص: 37. 
ال�ضيمي�ئي  التحليل  م�ضطلح�ت  ق�مو�ص  م�لك.  بن  ر�ضيد   -4
للن�ضو�ص، عربي ـ اإجنليزي ـ فرن�ضي. دار احلكمة. فيفري 2000. 

�ص: 221.
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 Sign or representamen5(  الداللة، ف�لدليل اأو املمثل
هو   ”:)Charles Sanders Peirce( بور�ص  ح�ضب  
م�،  بوجه  م�،  �ضيء  مق�م  م�  الإن�ض�ن  يقوم  �ضيء 
االختي�رية  )اأو(  اأن  م�«6، وهن� نالحظ   اأو ب�ضفة 
»ي�ضرحه  الذي  االأمر  املمثل،  مق�م  الدليل  تقيم 
فيه�  يربط  ثالثية  عالقة  )املمثل  بقوله:  �ض�ف�ن 
الدليل،  اأم�  موؤولة7*؛  بوا�ضطة  مبو�ضوع   اأ�ض��ص 
الب�ضري  والعمل  التفكري  ي�ضكل  الذي  املمثل  فهو 
موؤولتيه(، ويوؤوله ك�رونتيني  بدوره هكذا: )الدليل 
وداللة؛  توا�ضل  و�ضع  يف  ا�ضتعم�له  ميكن  م�  هو 
واملمثل هو ذلك الدليل نف�ضه، وقد ت�ضمن فعال يف 
فيه  يلتقي  مفهوم   وهو  للداللة(«8،   ثالثية  عالقة 
ك�رونتيني مع اإيكو Umberto Eco  )الذي يرى اأّن: 
توا�ضل  امللمو�ص يف �ضريورة   العن�ضر  “الدليل هو 

5-  هن� ال جند بور�ص مييز بني الدليل واملمثل علم� اأن العديد من 
�ضعيد  نالحظ  اإذ  الدار�ضني،  اختالف  على  به  حلقت  الرتجم�ت 
العالمة،  عن��ضر  من  عن�ضر  اأي:  )م�ثوال(  املمثل  ي�ضمي  بنكراد 
اإنه اأول هذه العن��ضر و�ضنده� يف التمثيل والتعريف ب�ل�ضيء املمثل. 
ال�ضيمي�ئي�ت  بني  الت�أويل  يف:   اإيكو  اأمربتو  يعك�ضه:  الذي  ال�ضيء 
والتفكيكية.  تر: �ضعيد بنكراد. املركز الثق�يف  العربي. املغرب. ط. 
�ص:140. والرتجمة نف�ضه� جنده� عند اأنطوان اأبي زيد يف ترجمته 
العربي.  الثق�يف  املركز  احلك�ية.  يف  الق�رئ  اإيكو.  اأمربتو  لكت�ب: 

املغرب. ط1. �ص: 32. 
وكذلك  بوعلي،  الرحمن  اآخر جنده )ممثال( عند عبد  من ج�نب 
نظرية  اأو  ال�ضيمي�ئي�ت  دولودال.  جريار  ينظر:  معت�ضم...  حممد 
م�يكل  وكذلك   .33 �ص:  بوعلي.  الرحمن  عبد  تر:  العالم�ت. 
ريف�تري. دالئلي�ت ال�ضعر. تر: حممد معت�ضم. كلية االآداب والعلوم 
االإن�ض�نية. الرب�ط. مطبعة النج�ح اجلديدة. الدار البي�ض�ء. ط1. 
1997. �ص: XXX. التوطئة. وقد تبنين� م�ضطلح املمثل. علم� ب�أن 
م�ضتوى  على  فقط  لي�ضت  البور�ضية  امل�ضطلح�ت  ترجمة  م�ضكالت 
�ض�أن  �ض�أنه�  االأجنبية  اللغ�ت  بني  اأي�ض�  بل  العربية  اللغة  دخوله� 
امل�ضطلح العلمي ب�ضكل ع�م، وهو م� نعته جريار دولودال بقوله: اأن 

الق�رئ". ال  املرتجم  على  تتوقف  التف�ضري  "ح�لة 
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.

7-*  �ضنف�ضل يف هذه املف�هيم يف تق�ضيم الدليل.
8- دالئلي�ت ال�ضعر. �ص: XXXII. التوطئة.

واإرج�ع ملمو�ضة؛ بينم� املمثل هو )التعبري( النمط 
ثق�فة  )�ضفرة  ت�ضفريي  عرف  اإليه  ي�ضند  الذي 
املوؤوالت...  بع�ص  بوا�ضطة  معين�  م�ضمون�  معينة( 
تو�ضيل  الأجل  ا�ضتعم�له�  اإمك�ن  عن  النظر  بغ�ص 
�ضيئً� م� فعال«9؛ اأي اإّنه يوؤكد على ملمحني للتمييز 
عالق�ت  بني  التفريق  وب�لت�يل  امل�ضطلحني،  بني 
مع�،  مت��ضيهم�  رغم  توا�ضلية10**  واأخرى  داللية 
“فبور�ص ال يوظف  كلمة دليل وكلمة ممثل توظيف� 
الداللية  امل�ضرية  يوؤدي�ن  الأنهم�  ع�ضوائي�”11، 
نف�ضه�، كم� يقوم�ن ب�لعمل نف�ضه تقريب�، لكن لكّل 
منهم� الف�علية املرتبطة به ب�ضكل مميز، واإال لك�ن� 

تعبريا عن �ضيء واحد.
لقد وّظف بور�ص كلمة )�ضيء( يف تعريفه الدليل 
ب�لذات  الكلمة  هذه  مل�ذا  ت�ض�ءلن�  واإذا  املمثل،  اأو 
الأنه  )�ضيء(؛  كلمة  بور�ص  ي�ضتعمل  اإيكو:«  يجيب؟ 
ال مينح الل�ض�ن اأي امتي�ز يف بن�ء ت�ضوره للعالمة، 
اأن  ميكن  مكون�ته�  بك�مل  االإن�ض�نية  ف�لتجربة 
تعليق  اإىل  ن�ضيف  كم�  متثيل«12،  ك�ضند  ت�ضتغل 
الظ�هرة بكل م�  اأن ّ اإيكو مالحظة مف�ده�  اأمربتو 
فيه� هي موطن ال�ضيميوطيق� البور�ضية ب�لـجوانب 
متثيل  وم�  حتويه�،  التي  اللغوية  غري  اأو  اللغوية 
التجربة االإن�ض�نية اإال الدليل الوا�ضح عن كل متثيل 
وااللكرتونية،   الع�دية  الن�ضو�ص  تكتنزه  عالم�تي 
حيث تعترب جتربة حممد �ضن�جلة منوذج� عن �ضند 
متثيلي واقعي ويف الوقت نف�ضه رقمي عك�ضه غالف 
الن�ص13* مع تعليق ل�ضعيد يقطني عرب رابط يخ�ص 

املقدمة فيم�يلي:
ف�ئدة  اإىل  هن�  ون�ضري  التوطئة.   .XXXIII نف�ضه. �ص:  املرجع   -9
تعليق�ت اإيكو يف �ضيمي�ء الثق�فة على ال�ضيميوطيق� البور�ضية، هذه 
التي اأخذ منه� فكرة الدليل الذي انطلق منه يف م�ضروعه ال�ضيمي�ئي 

الثق�يف.
10-*  اأي بني نظرية الداللة ونظرية التوا�ضل، التي يف هذا امل�ضتوى 

م�زالت مل ت�أخذ ت�ضكال فعلي�، وذلك من الن�حية 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.

12- الت�أويل بني ال�ضيمي�ئي�ت والتفكيكية. �ص: 140. 
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حممد  جتربة  هي  نق�ضده�  التي  )13(ف�لتجربة 

"اأدب  اأ�ضم�ه  م�  نط�ق  "يف  تندرج  التي   �ضن�جلة 
الواقعية الرقمية" وهو م�ضطلح ملم�ر�ضته اجلديدة 
يحق  واأ�ض�ص.  قواعد  له�  ي�ضع  اأن  اأي�ض�  ح�ول  التي 
للك�تب  املوؤلف اأن ي�ضمي »مولوده« اجلديد م� يرت�ضيه 
له من االأ�ضم�ء، ويف انتظ�ر اإعط�ء اال�ضم ذي الداللة 
ظهور  من  البد  اجلديدة،  التجربة  لهذه  املالئمة 
مواليد ت�ضري يف االجت�ه ذاته، لتعيني اخل��ص والع�م، 
"الواقعي"  حمدد  اجت�ه  عنوان  التجربة  هذه  وهل 
الرقمي، اأم اإنه� تندرج يف االأ�ضلوب الع�م الذي ميكن 
اأن يت�ضع الأي اإنت�ج رقمي ممكن اأو حمتمل..."14،  اإذ 
الذي تعك�ضه »�ضقيع« ع�مل مليء  الع�مل االفرتا�ضي 

ب�حلركية عرب �ضكله اخل�رجي، اإنه:
وال�ضوت  ب�ل�ضورة  يتو�ضل  متحرك؛  ن�ص   -1
متعدد  ن�ص  اإنه  واملنكتبة.  املكتوبة  والكلمة 

العالم�ت ب�ملعنى الدال على  ذلك فعال وقوال.
عن��ضره  ويوؤلف  الن�ص،  يكتب  وزي�دة،  ك�تب   -2
العالم�تية، وهو نف�ضه الذي اأقدم على تنفيذه� 
بعمر  ن�ضه  اإخراج  يف  وي�ضتعني  واإخراجه�، 
ال�ض�وي�ص على حتريك الن�ص وخمتلف اأجزائه 
الق�بلة للحركة، مت�م�  كم� ك�ن الك�تب ي�ضتعني 
ك�تب  اإنه  العمل.  الإخراج  والن��ضر  ب�لط�بع 

وفن�ن وخمرج.

الرواية  م�ضموالت  هومن  �ض�رح�  توظيفه  �ضيتم  م�  كل   **-13
التي اأحلق به� حتليل من قبل �ضعيد يقطني  من املوقع عينه الذي 
hle:///C/Users/Downloads/ ينظر:  الرواية.  فيه  توجد 

Compressed/chat&saqee3/tscommand…p:3
14- Voir:Opcit. p:3..

و�ضيط  بوا�ضطة  املتعدد  الن�ص  يتخلق  و�ضيط:   -3
عرب  احل��ضوب،  هو  والتوا�ضل  لالإعالم  جديد 
 )Syberspace( عت�ده وبرجمي�ته وبف�ض�ء �ضبكي
نف�ضه  الوقت  ويف  يراه  اأن  م�ضتعمل  لكل  ي�ضمح 

حيثم� ك�ن يف الع�مل«15.
تقريب�،  نف�ضه  ب�لعمل  واملمثل  الدليل  يقوم 
م�  بور�ص«�ضخ�ض�  يقر  كم�  كالهم�  يخ�طب  اإْذ 
تطورا،  اأكرث  اأو  مع�دال  دليال  ذهنه  يف  ويخلق�ن 
وهذا الدليل الذي يخلق اأ�ضميه موؤوال للدليل االأول 
الدليل  اأم�   ،interpretant of the first sign The
 ،)Object( مو�ضوع  هو:  م�  �ضيء  مق�م  يقوم  الذي 
ح�الته،  جميع  يف  لي�ص  املو�ضوع  هذا  حمل  يحل 
الذي  ال�ضيء  االأفك�ر،  من  نوع  مرجعية  يف  لكن 
 Ground( املمثل  اأ�ض��ص  احل�الت؛  بع�ص  يف  اأ�ضميه 
فالبد  ؛  ـ  هن�  ـ  الفكرة  اأم�   ،)of the interpretant
 A sort of( اأفالطوين  معنى  �ضكل  يف  تفهم  اأن 
وممثل   دليل  “ال�ضقيع”  فـ   .16»)Platonic sense
يقوم كالهم� بخلق مو�ضوع على اأ�ض��ص من الداللة 
�ضواء  والت�أويلية،  الن�ضية  الداللة  ثم  اأوال  املعجمية 
بو�ضفه عنوان� اأم ح�لة تكت�ضح اجلو الع�م للن�ص.  
وهو حتديد ميكن عربه ا�ضتدع�ء اأفك�ر اإن�ض�ن اآخر، 
اأين ميكن القول:” اإن رجال واحدا حينم� ي�ضتدعي 
م� ك�ن ب�ضدد التفكري فيه، ف�إنه يف بع�ص االأوق�ت 
يوا�ضل  وحني  نف�ضه�،  الفكرة  ي�ضتدعي  ال�ض�بقة 
التفكري يف �ضيء م� ـ يف ُع�ضر الث�نية، بقدر م� يزال 

15-hle: / / /C/Users /Downloads/Compressed/
chat&saqee3/tscommand…
16- Voir: Philosophical writings. P: 99.
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يعتقد مبط�بقة الفكرة مع نف�ضه� خالل ذلك الوقت 
ليكون عنده م�ضمون� م�ض�به� )Like content(، ف�إّنه� 
الفكرة نف�ضه�، ولي�ضت يف كل حلظة ف��ضال لفكرة 
لت�ضور جديد يف كل مرة  اإذ ال جم�ل  جديدة”17، 
الأن الدليل بهذا ال�ضكل يع�ود احل�ضور وح�ضب، اأي 
ح�ل من اال�ضتح�ض�ر لالأفك�ر على اختالف درج�ت 
التذكر وارتب�طه� مبو�ضوع دون اآخر، ال�ضيء الذي 
انتق�ه�  التي  ال�ضور  ت�ضكل  اإع�دة  يف  ي�ض�هم 
�ض�حب الن�ص لالأحداث التي كتبه�، دون اأن تنفلت 

ب�الأفك�ر  يتع�مل  ال  االإن�ض�ن  الأن  التجديد،  خ��ضية 
مع  �ضن�جلة  بطل  يتع�مل  حيث  وح�ضب،  ال�ض�بقة 
اأي�ض� ب�ضور واأفك�ر جديدة  ح�لة داهمته ليال، بل 
اأن مفهوم  الوا�ضح  لغوية، الأن  اأم غري  لغوية ك�نت 
االإن�ض�ن اإىل االآن هو مفهوم غري حمدد، مبعنى من 
بكل  لليلة  ال�ضقيع  ع��ص  الذي  االإن�ض�ن  هذا  يكون 
هذا اجلنون، اإذ ي�ضمل كل اأ�ض�ليب التوا�ضل مب� يف 
نبداأ  اأن  ولن�  البع�ص.  عند  الّلغة  خ�ضو�ضية  ذلك 

عرب اأول �ضورة لرابط الن�ص املكتوب:

يحويه�  التي  الروابط  �ضور  اأوىل  عك�ضت  17فلقد 

عرب  الثمل  يحي�ه  الذي  التث�قل  ج�نب  الن�ص 
هو«  عموم�   )Icon( ف�الأيقون   اأيقونية،  موؤ�ضرات 
عن  ـ  عليه  يدل  الذي  ـ  مو�ضوعه  اإىل  يحيل  دليل 
طريق ال�ضف�ت التي يحمله�، �ضواء اأوجد املو�ضوع 
اأم مل يوجد، وب�لفعل هن�ك ا�ضتثن�ء؛ ف�إذا مل يوجد 
ال  وهذا  كدليل،  االأيقون  يعمل  ال  فعال،  املو�ضوع 
اإن�ض�ن  �ضفة،  �ضيء،  اأي؛  دليال  ب�ضفته  له  عالقة 
اإىل  ب�لنظر  م�  �ضيء  واأيقون  ق�نون،  اأو  موجود، 
لهذا  كدليل  اإعم�له  و�ضيتم  ال�ضيء،  ي�ضبه هذا  اأنه 
ال�ضيء«18، كم� اأن االأيقون ال ي�ضتغل اإال يف اإط�ر م� 
التمثيل  ب�ل�ضور. فلقد ورد  بني املمثل واملتم�ثالت 
زخرت  التي  االأيقونية  ال�ضورة  عرب  الت�أ�ضريي 
�ضم�ت  يحمل  اأ�ضبح  الذي  الك�أ�ص  ب�ال�ضتع�رة عرب 
اأ�ضحت  التي  النف�ص  كم�  االإن�ض�ن،  عو�ص  الثم�لة 
ميكن  ال  حيث  التث�قل،  عرب  جره�  ميكن  م�دة 
مو�ضوع�  »اإاّل  االأولية  طريق  عن  للممثل  يكون  اأن 
�ضبيه�)A similar object)، كذلك الدليل ب�لتب�ين؛ 
اأو  التب�ين،  من  بت�أثري  فقط  مو�ضوعه  يعني  الذي 
17- Voir: Ibid. P :99.
18- Philosophical writings. P :102.

هو  ب�الأولية  الدليل  اثنتني.  �ضفتني  بني  الث�نية 
دقيقة  ب�ضفة  نتحدث  وحتى  �ضورة عن مو�ضوعه، 
البد  هذا  والأجل   ،)Idea( فكرة  يكون  اأن  ميكنه 
يوجد  خ�رجي�  ومو�ضوع�  موؤولة،  فكرة  ينتج  اأن 
اإن  اأي م� يخولن� للقول:  فكرة تخلق يف الدم�غ«19. 
اأنتج  اختالف  عرب  اإح�لة  هو  الت�أ�ضريي  التمثيل 
عالمة  عك�ص  الذي  االأيقون  داخل  مت�ثلية  �ضم�ت 
لغوية يف مق�بل الت�أ�ضري غري اللغوي، عرب ال�ضورة 
والتهيوؤ  اجل�ضد  داللة  عرب  القي�م  اإىل  ت�ضري  التي 
للقي�م بحركة معينة خالف اجللو�ص، عرب الثم�لة 
الدم�غ عرب  �ضور يف  ينتج عنه� من  اأن  وم� ميكن 

امل�ض�هدة املب��ضرة للموؤ�ضر افرتا�ضي�.
مابني الدليل اأو املمثل وال�سيميوزي�س:

اإط�ر  يف  ال�ضيميوزي�ضية  امل�ضرية  بور�ص  حّدد 
ف�إذا  الذي هو« ممثل مبوؤول عقلي،  الدليل  مفهوم 
ك�نت زهرة عب�د ال�ضم�ص يف دورانه� اجت�ه ال�ضم�ص؛ 
ق�درةـ  دون قيدـ  على اإنت�ج زهرة عب�د �ضم�ص اأخرى 
تدور ب�لدقة نف�ضه�، وب�لدوران نف�ضه جت�ه ال�ضم�ص، 
تقوم وبعملية االإنت�ج التي ق�مت به� االأوىل، فزهرة 

19- Opcit. p 105.
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الدليل  اأم�  لل�ضم�ص«20،  ممثال  تكون  ال�ضم�ص  عب�د 
اإّنه  ويخرب عنه.  اأن ميثل مو�ضوع�  اإاّل  فال »ميكنه 
لهذا  اإدراك�  اأو  �ضخ�ضية  معرفة  توفري  ي�ضتطيع  ال 
املو�ضوع، والأجل هذا يفيد يف هذه الن�ضبة  مبو�ضوع 
حتى  النف�ص؟  وجر  الرتنح  معنى  فم�  الدليل«21. 
االإيغ�ل  نوا�ضل  اأن  علين�  الت�أ�ضريي  التمثيل  نب��ضر 
بور�ص   عنه  اأخربن�  الذي  ذاته  الفكرة  مفهوم  يف 

لكن عرب ال�ضورة غري اللغوية كم�يلي:

رجلني  عن  مث�ال  بور�ص  يقدم  اأكرث  للتب�ضيط 
ال�ض�حل  اإىل  ينظران  ال�ضرفة  يف  »يجل�ض�ن 
)هذا  لالآخر:  يقول  منهم�  واحد  )ال�ض�طئ(؛ 
املركب ال يحمل حمولة لكل الرك�ب امل�ض�فرين، لكن 
فقط للع�برين(. االآن اإذا راأى االآخر )ال مركب(؛ 
التي  املالحظة  ي�ضتنتجه� من  التي  االأوىل  املعلومة 
البحر  املو�ضوع؛ جزء من  النوع من  لديه من هذا 
الذي راآه، ويخربه ب�أن ال�ضخ�ص حمت�ل، اأو مدرب 
اأكرث يف روؤية هذه االأ�ضي�ء، ميكنه روؤية املركب هن�، 
وهو  معرفته،  يف  معرو�ص  املركب  فهذا  ثم  ومن 
م�ضتعد ال�ضتقب�ل املعلومة التي تخ�ص هذا املركب، 
على اعتب�ر اأنه يحمل ب�خل�ضو�ص )م�ّرين(22، لكن 
اجلملة بهذا ال�ضكل ال ميكن اأن تكون له� مو�ضوع�ت 

20- Voir : Ibid.m p.
21-Voir: Ibid . m p.
22- Voir: Opcit. m p.

فلقد  مع�رف.  من  يحمله  فيم�  له  ب�لن�ضبة  اأخرى 
قدم �ضن�جلة �ضخ�ضية رجل ثمل، يرتنح  وهي فكرة 
تفّعل عملية تتبع التمثيل الداليل، الأنن� �ضرنى عرب 
ال�ضورة رجال مي�ضك ب�جلدار لئال يقع، وهو م�ضهد 
اال�ضتع�ري( عرب  )االأيقون  اللغوية  ال�ضورة  ي�ضرح 
بل  االألوان  و�ضوح  عدم  رغم  لغوية،  غري  �ضورة 
من خالل االأبي�ص واالأ�ضود والرم�دي. الأن حركية 
ال�ضورة تعك�ص مع�رف ذات فروق�ت بني املَُتاَلِغني، 
خ��ضة اإذا تعّلق االأمر ب�لقن�ة االإي�ض�لية )الروؤية(، 
ل�ضخ�ضني خمتلفني  واحدة  الروؤية  ك�نت  لو  فحتى 
يف  ح�ضور  ذات  املعرفية  الروؤية  على  املقدرة  تظل 
الدليل  اأن  ب�ضبب  ف�ملو�ضوع�ت  الدالالت،  توجيه 
ميكنه اأن يحمل العديد منه�؛ كل واحد من االثنني 
نوؤمن  �ضيئ�  اأو  متواجدا،  واحدا  �ضيئ�  يكون  فيه� 
يوجد،  اأن  انتظ�ر  اإط�ر  يف  اأو  داخلي�،  يوجد  ب�أّنه 
اأو جتميع� الأ�ضي�ء، اأو ل�ضفة، اأو لعالقة، اأو حلدث 
يكون  اأن  ميكن  الفريد  املو�ضوع  وهذا  معروف. 
بدوره  جتميع� اأو ُكاًل الأجزاء، اأو ميكنه اأن يح�ضل 
ي�ضمح  ال  اأي  امل�ضموحة،  االأفع�ل  بع�ص  �ضكل  يف 
فعال،  م�ضموحة  تكون  الأن  نفيه  بوا�ضطة  االإن�ض�ن 
اأو �ضيئ� من الطبيعة املرغوبة عموم�23، وهن� تكون 
املو�ضوع�ت ب�ضكل ع�م؛ منتمية ـ كم� �ضبق وعرفن� 
غري  اأم  اللغوية  �ضواء  فيه�  م�  بكّل  الظ�هرة  اإىل  ـ 
اللغوية، واملوجودة اأو التي ميكن اأن تكون اأو توجد 
يف داخلن�، اأي اإن بور�ص قد متكن من تتبع معظم م� 
ميكن اأن مير به املو�ضوع من وجهة نظره، اإاّل تلك 
من  املطلوب  التوا�ضل  حتقق  ال  مث�لية  تكون  التي 
املو�ضوع�ت املختلفة كم� يف مو�ضوع الدليل املوايل 
تخييلية  عوامل  بني  رابط�  ال�ضكر  من  يجعل  الذي  
لغوي� وغري لغوي التي اأ�ضيف اإليه� اللون وال�ضورة 

املحتواه يف الرابط بهذا ال�ضكل:

23- Voir:  Ibid. m p

Aida Haouchi:  Peircienne Indicative layout between .....
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 Three( ثواليث  ثالثة  اإىل  الدليل  يق�ضم  اأن  ميكن 
تبع�   :(First) اأوال   24)Trichotomies of signs
اأو  ب�ضيـــطة  �ضفــة  يعــترب  والذي  نفـــ�ضه،  للدلــيل 
وجود حقيقي  ؛   )A merly quality( �ضفــة  جمـــرد 
من  اأكرث  ال�ضقف  يحقق  ال  وهن�   ع�م.  ق�نون  اأو 
لكون  تبع�   :(Secondly) ثانيا  الطبيعي.  مفهومه 
من  للدليل  م�  حول  ترتكز  الدليل  هذا  عالقة 
العالق�ت  بع�ص  يف  اأو  ذاته،  يف  ال�ضف�ت  بع�ص 
مَل  اأو يف عالقته مبوؤوله.  املو�ضوع،  بهذا  الوجودية 
مَل كل هذا  ك�ن اجلو م�طرا؟،  مَل  ال�ضقف؟  انفتح 
ال�ضم�ء؟ م� عالقة كل هذا  ال�ضقيع يف اجلو عرب 
يتج�ضد  االأدلة  بني  العالق�ت  ربط  فعرب  ب�لثم�لة؟ 
 :(Thirdly) ثالثا  الث�ني�نية.  عالقته  يف  التمثيل 
تبع� لكون موؤوله ميثله كدليل لالحتم�ل، اأو كدليل 
االنفت�ح  يف  ف�الحتم�ل  لغ�ية25.  كدليل  اأو  لفعل، 
يحتويه�،  الع�دي  الع�مل  ع�د  م�  اأخرى  على عوامل 

البعد  اأخذت  فكرة  بو�ضفه�  الفكرة  بهذه  اإيكو  اأمربتو  اهتم   -24
الظ�هراتي عند بور�ص رغم عدم انت�ض�ر اأفك�ره بني علم�ء ع�ضره، 
خ��ضة الكت�ب منهم الأنه مل يكن �ضيمي�ئي� يف االأ�ضل. وقد جمعه مع 
اآخرين مهتمني ب�لدليل اإال اأنه ك�ن الرائد يف جم�ل الدليل الثالثي. 

لتو�ضيح اأكرث:
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.

اأم� الفعل ف�الآن اأ�ضحى اجلنون يف كل مك�ن حتى 
عرب اجلدران، ف�لع�قل جمنون واجلدران ان�ضمت 
معهم�،  حملق�  �ض�ر  ال�ضقف  وحتى  جنونه،  اإىل 
جتعل  التي  ب�ل�ضور  وغنية  مالأى  ا�ضتع�رات  عرب 
الغ�ية من الدليل هي االإيغ�ل يف معنى الثم�لة التي 
عن  ن�هيك  ال�ضواء،  على  واحلي  اجل�مد  اأ�ض�بت 
ك�ضر ال�ضورة الع�دية عن ال�ضكر يف اقت�ض�ره� على 
بوابة ع�مل من اجلنون،  ال�ضقف  اجلدران لي�ضبح 
وهي فكرة متتلكن� عرب اللغة وعرب ال�ضورة املرئية 

يف ع�مل مفتوح على حوا�ضيب الع�مل اأجمع.
وم� جت�ضد من اأنواع الدليل يف الث�لوث االأول م�يلي:

 : (A qualisign) 1 ـ  الدليل الو�سفي
 Is a quality which is a( دليل  هي  »�ضفة  هو 
اأن  اأن تقوم فعال مق�م دليل قبل  sign(، ال ميكنه� 
ب�ضفته�  التحقق  لهذا  عالقة  وال  متحققة،  تكون 
ال  اإّنه  دولودال:«  جريار  ح  يو�ضّ وكم�  كدليل«26، 
العالمة  يف  متحققة  وهي  اإاّل  ت�ضتغل  اأن  ميكنه� 
الفردية«27. حيث متثلت ال�ضف�ت االأدلة يف: العقل، 
�ضف�ت  لي�ضت  وهي  الطريان.  التحليق،  ال�ضكر، 
ال�ضفة  ن�حية  اإمن� من  النحو اخل�ل�ص  ن�حية  من 

بو�ضفه� فكرة دليلية.
26- Voir: Opcit. m p.

27-  ال�ضيمي�ئي�ت اأو نظرية العالم�ت. �ص:33.
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:(A sinsign)  2 ـ  الدليل الفردي
كي  الداللة  م�أخذ   )Sin( ال�ض�بقة  »توؤخذ  فيه  و 
فرد،  مثل:   )Being only once( واحدة  مرة  تكون 
حقيقي  تواجد  له   ،(…Single, Simple( ب�ضيط... 
لكونه دليال، وال ميكنه اأن يكونه اإاّل ب�ضف�ته، فيعني؛ 
دليال �ضفة، اأو كذلك اأدلة �ضف�ت، لكن هذه االأدلة 
ال�ضف�ت هي ذات �ضفة خ��ضة، وال ت�ضكل دليال اإال 
ولي�ص  جمنون  فهو  الفعلي...«28.  امل�دي  بتحققه� 
م�ضتمر،  ال�ضكر  ُجّن،  ثم  الر�ضد  اإىل  ع�د  اإن�ض�ن� 

انفت�ح ال�ضقف، وان�ضم�مه للجدران، التحليق.
: (A legisign) 3 ـ الدليل العريف

 a  Is a law that is دليل  �ضكل  يف  »ق�نون  هو 
اإن�ض�ن،  sign، وهذا الق�نون موؤ�ض�ص فعلي� من قبل 
لي�ص  والعك�ص  ـ  دليل عريف  اتف�قي هو  دليل  كل  اإذ 
�ضنف  لكّنه  فردي�،  مو�ضوع�  لي�ص  اإنه  �ضحيح�ـ. 
دليل  كّل  اأن  ذلك  داللة،  ذا  ليكون  عليه  اتفق  ع�م 
اأن  عريف يدل يف تطبيقه على ح�لة خ��ضة  ميكن 
ت�ضمى �ضداه )it Be termed a replica of(... فكل 
ح�لة خ��ضة هي ريبليك )�ضدى(29*، والربليك اأو 
ال�ضدى هو: دليل فردي، وكذلك دليل عريف يعو�ص 
فردية  اأدلة  لي�ضت  االأخرية  هذه  لكن  فردية،  اأدلة 
اإنت�ج�ت خ��ضة تعبرت كدوال...  اإع�دة  ع�دية مثل 
والربليك ال يكون داال دون ق�نون يجعله داال...30. 
اال�ضتغ�ل  ي�ضتطيع  ال  فهو  م� مي�ثله  اإًذن  دليل  لكل 
مبفرده مت�م� ك�الإن�ض�ن وظّله ف�لظل داللة على م� 
ف�الأدلة  »ال�ضدى«.  بـ  بور�ص  اأ�ضم�ه  م�  وهو  ميثل؛ 
ق�ربت  التي  ال�ضكر  ب�ضمة  اقرتن  م�  العرفية 
اإىل  ال�ضقف  ان�ضم�م  من  تبعه�  م�  وكل  اجلنون، 
ح�لة الثم�لة ك�ن �ضًدى ل�ضدة ال�ضكر التي يع�نيه� 
كف�ية  ي�ضكر  مل  ب�ل�ضخ�ص  وك�أنن�  بيته.  يف  الرجل 
انفتح  مبلغ�  الثم�لة  من  بلغ  حتى  اجلدران  برتنح 

28- Philosophical writings. P :101.
 )Replica(  29-* �ضنعتمد عرب ك�مل البحث على تعريب م�ضطلح

ب�لريبليك اأي : ال�ضدى.
30- Ibid . P :102.

فيه ال�ضقف وج�ءت االأجواء املمطرة والب�ردة. وال 
ميكنه� اأن تكون غري ذلك عرب العرف. 

االأنواع  هذه  كّل  عرب  مالحظته  ن�ضتطيع  الذي 
الدليلية من ج�نب اأويل؛ هو اأّنه� ت�ضكل تدرج� من 
امل�ضلمة ال ميكنه�  اأّن  ومب�  اإىل اجلم�عي،  الفردي 
الفردية  لتحقق  جم�ل  ال  ف�إنه  ثالثية  تكون  اأن  اإاّل 
هذا  والأجل  كذلك،  الو�ضفية  ودون  العرفية  دون 
والعرف،  الو�ضف  على  يقوم  العريف  الدليل  اأَلَفْيَن� 
الو�ضفي  الدليلني  من  كٍلّ  على  دوره  يج�ّضد  اإذ 
الفكر  على  الوا�ضح  الت�أكيد  بو�ضفه  والفردي، 

االجتم�عي للعالمة.
نوعا املو�شوعات:

التي  الر�ض�لة  يف  بور�ص  يحّدده  كم�  املو�ضوع 
 Lady Victoria( ولبي  فيكتوري�  الّليدي  اإىل  بعثه� 
هو:   1908 دي�ضمرب  من   23 بت�ريخ:   )Welby
واملب��ضر  الدليل  خ�رج  املب��ضر  »غري  مو�ضوع�ن 
 The mediate without , and the( الدليل،  داخل 
م�  كّل  هو  موؤوله   ،  )immediate within the sign
ُله الدليل، ومعرفة املو�ضوع مرتبطة ب�لتجربة.  ُيو�ضِ
الدليل،  خ�رج  املو�ضوع  هو:  املب��ضر  غري  املو�ضوع 
 ،)object  Dynamoid( الدين�مي  املو�ضوع  اأ�ضّميه 
 ،)By a hint( نه الدليل عن طريق التلميح البّد اأن يبيِّ
 ،)Immediate object( م�ضمونه هو املو�ضوع املب��ضر
االأدبية«31،  الن�حية  من  مت�م�  �ضحيح�  لي�ص  وهذا 
اأي اإّن من املو�ضوع�ت املو�ضوع املب��ضر الذي يعتمد 
ومنه�  )جم�عي�(،  دين�مي�  عليه  املتع�رف  على 
على  يقوم  لكونه  خ�رج�  يعترب  الذي  املب��ضر  غري 
البع�ص  ببع�ضهم�  مرتبط�ن  نوع�ن  فهم�  التلميح، 
يف الو�ضول اإىل �ضبط �ضورة الدليل وداللته، حيث 
علين� اأن ننتبه اإىل �ضفتي االإمك�ن والتجريد اللتني 

توجه�ن الت�ضورين مع�. 
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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املو�ضوع  يكون  اأن  »ميكن  �ضبق  مل�  ا�ضتن�دا 
جتريدا  الدليل  اأ�ضمي  حينم�  ممكن�  الدين�مي 
 ،)beauty  The اجَلَم�ل  كلمة  مثل   ،An abstractive
 The ولن يكون اأقل جتريدا اإذا تكلمت عن اجلميل
 reference) جوهرية  مرجعية  اأّنه�  مب�   ،)beautiful
الدليل  من  يجعل  نحوي�  �ضكال  ولي�ضت   )Ultimate
ح�دثة  الدين�مي  املو�ضوع  يكون  حني  جتريدي�، 
حقيقي  فعل  اأو  موجود  »�ضيء  )Occurence(؛ 
عملية  بـ؛  الدليل  د  اأُحدِّ امل�ضتقبل،  اأو  امل��ضي  من 
 A( اجلم�عي  اإاّل  ت�ضميًة  االآن  اإىل  اأجد  البن�ء...ال 
كم�  م�ـ  حد  اإىل  ـ  �ضّيئ�  لي�ص  والذي   ،)collective
ل�ضخ�ص  ب�لن�ضبة  لكن  جيدا،  نعمقه  مل  اإذا  يظهر 
مثلي، والذي يفكر يف نظ�م من الرموز هو خمتلف 
كثريا  خمتلف  هو  ب�لكلم�ت،  يتعلق  فيم�  جدا 
ك�ن  اإذا  التف�ضري  نحو  الّلغز  مثل  يكون  م�  وغ�لب� 
املو�ضوع  عنّي  اإذا  اأي  ممكن�؛  املب��ضر  املو�ضوع 
و�ض�ئل  عرب  �ضيق  اأو  وا�ضع  ب�ضكل  دائم�  الدين�مي 
 )Descriptive( اإلخ... اأ�ضمي الدليل و�ضفي�  �ضف�ته 
تعييني�  الدليل  واأ�ضمي  ح�دثة،  املب��ضر  ك�ن  اإذا 
)Designative(، واإذا ك�ن املو�ضوع املب��ضر �ضرورة، 
اأ�ضمي الدليل و�ضلي� )Copulant)، الأّنه البد يف هذه 
اأّن  ج�نب  من  مبوؤوله،  املو�ضوع  يعرف  اأن  احل�ل 
الدليل ي�ضتطيع متثيل �ضرورة الكلمة، واالأمر الذي 

اأقّدمه ال يعد مالئم� اإاّل موؤقت�«32. 
اإن م� يعترب ممكن� يف ال�ضقيع هو ال�ضقيع ذاته، 
مَل االإح�ض��ص يف حني ميكن الق�ض�ء عليه ب�ضكل اأو 
32- Opcit. P :407.

ب�آخر، اأال نرى اأن ال�ضقيع مو�ضوع دين�مي اأكرث منه 
مب��ضرا، الأن املمكن ب�ل�ضرورة هي فكرة م�ض�حبة 
اإال  يحدد  اأن  ي�ضتطيع  »ال  ف�ملمكن:  الدليل،  مل�هية 
عن  بحث  هو   املو�ضوع  الأن  ب�ل�ضرورة،   املمكن 
اأم�م امراأة �ضعيدة يف نومه�، مَل؟ وال�ضيء  الدفء 
اإنه  ب�ل�ضروري،  اإال  يتحدد  ال  ال�ضروري  اأّن  نف�ضه 
الدين�مي  املو�ضوع  اأن  مب�  الدليل  م�هية  اإذن  يتبع 
يحدد املو�ضوع املب��ضر، ف�ملو�ضوع  املب��ضر واإن اأب�ن 
عن �ضقيع ظ�هري، برد �ضديد قريب من التجمد، 
الدفء  عن  البحث  يف  الدين�مي  املو�ضوع  اأن  اإال 
احلب  عن  بحث�  ب�ل�ضرورة  املمكن  املو�ضوع  يجعل 
عن  ننزاح  جتعلن�  مف�رقة  خالل  من  الدفء  عرب 
ال�ضرورة،  فهمه يف حدود  ال�ضقيع، وعدم  حقيقة 
فال اخلمر يوؤدي اإىل الربودة وال البحث عن احلب، 

م� ميكن حتديده عرب:
 Which determines(  الذي يحدد الدليل نف�ضه  •
وال�ضخ�ص  ذاته،  ال�ضقيع   .)the sign itself

ذاته.
 Wich determines(  الذي يحدد املوؤول اخل��ص 	•
اإىل  املوجه  هو   .)the destinate interpretant

البحث عن داللة  املمكن يف ال�ضقيع .
 Wich( الفعلي  يحدداملوؤول  الذي  	•
 .)determinesthe effective interpretant

املوجه�ت اللغوية وغري اللغوية.
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 Wich determines( الذي يحدد املوؤول الوا�ضح 	•
the explicit interpretant(33. هي نه�ية الن�ص 
الدفء  الالمتن�هية.  النه�ئية  املوؤولة  عرب 
وحتول ال�ضقيع اإىل ح�لة من الثم�لة ال اأكرث 

عرب انتف�ء عن�ضر الربد.
على  ت�أكيد  هو  ب�ملو�ضوعني  االهتم�م  اإن 
متميزة  بف�نريون�ت  الت�أويل  ارتب�ط  خ�ضو�ضية 
فيم� بينه�، علم� اأن ال�ضبق يف هذه االأفك�ر يعود اإىل 
فمن   ،34)Plato( واأفالطون   )Phaedrus( فيدرو�ص 
اأن  جند  اآخر؛  اإىل  مو�ضوع  كل  ح�جة  بي�ن  خالل 
اأي حينم�  واحدة فقط؛  العالقة حتمية يف مرحلة 
يكون هن�ك ارتب�ط يف مو�ضوع مرتقٍ اإىل الث�لثية، 
املوؤ�ضر  الرمز،  خالل  من  الثالثية  مرجعية  اإن  اإذ 

التحديدات  هذه  كل   «  : اأن  ال�ضدد  هذا  يف  يالحظ  الذي   -33
الثالثية ال�ضتة؛ عو�ص اأن حتدد: 729 ق�ضم� من االأدلة كم� ك�ن عليه� 
اأن تفعل اإذا ك�نت م�ضتقلة وال تقدم اإال 28 ق�ضم�، واإذا ك�ن كم� اأظن  
كثريا حتى ال نقول يوجد، هن�ك اأربع ثالثي�ت دليلية ب�أهمية الرتتيب 
نف�ضه، فعو�ص اأن نعمل 59049 ق�ضم�، لن ي�ضلوا اإال لـ : 66... اإلخ«. 

ملزيد من التو�ضيح  يف هذه االحتم�الت 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.
تقود  التي  االأفك�ر  املحط�ت؛  هذه  ج�نب  اإىل  بور�ص  اأظهر  لقد 

�ضروح�ته ك�لت�يل:
ح�ضب كيفية فهم الدليل نف�ضه.

ح�ضب كيفية متثيل املو�ضوع املب��ضر.
ح�ضب كيفية تواجد املو�ضوع الدين�مي.

ح�ضب عالقة الدليل ب�ملو�ضوع الدين�مي.
ح�ضب كيفية متثيل املوؤول املب��ضر.

ح�ضب كيفية تواجد املوؤول الدين�مي.
ح�ضب  عالقة الدليل ب�ملوؤول الدين�مي.

ح�ضب طبيعة املوؤول الع�دي .
ح�ضب عالقة الدليل ب�ملوؤول الع�دي 

واملوؤول  الدين�مي  مو�ضوعه  مع  للدليل  الثالثية  العالقة  ح�ضب 
الع�دي. لتو�ضيح اأكرث 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

االأ�ضك�ل  اأي  املوؤوالت35.  اإىل  كله�  تقود  واالأيقون 
الدني�. اإذ نفهم من هذا اأن املو�ضوع البور�ضي اإم� 
يف  تطورا  اأكرث  ب�ضكل  موؤول  اأو  دين�مي،  جم�عي، 
م�ض�ر املوؤوالت عرب تطوراته�، لكن م� يجب ت�أكيده 
املو�ضوع�ت  يف  اأو  »املو�ضوع  اأن:  هو  ال�ضدد  بهذا 
عنه«36،  خمتلفة  تكون  اأن  عليه�  ب�لدليل  ربطه� 

فم�ذا يق�ضد بور�ص بهذا؟
لك�ن  املنطلق  هذا  اإىل  بور�ص  ينتبه  مل  لو 
ظهر  كم�  مت�م�  نف�ضه،  الدليل  هو  الدليل  مو�ضوع 
الدليل ب�ضم�ت املمثل، اإاّل اأّن التدقيق يف الفرق بني 
امللمحني  من �ض�أنه اأن يب�ضط الفروق�ت، فهي  كم� 
يقول بور�ص:« توؤ�ض�ص حدودا ونه�ية و ه�م�ض� للدليل 
جهة  من  وللمو�ضوع   جهة،  من  مو�ضوعه  ليمثل 
اأخرى، على هذه احلدود اأن تقطع، وهو االختالف 
اأخذ  على  يجربن�  الذي  القطع  هذا  وقت  املعروف 
احليطة لوجود املو�ضوع وا�ضتقالليته«37. اإنه� فكرة 
وا�ضلت تطوره� عند بور�ص بداية من �ضنة: 1870، 
ال�ضيء الذي �ضيجعله� حتقق م�ضتقبال وا�ضتقاللية 
وارتب�ط� يف الوقت نف�ضه38، الأنه� جعلت عدة اأ�ضئلة 

تطفو على ال�ضطح، منه�:
- هل ميكن اأن يكون املو�ضوع هو الدليل نف�ضه؟ ومَل 

لي�ص ال�ضقيع هو الدليل ذاته
ومَل  مو�ضوع�ت؟  الوظ�ئف  اعتب�ر  ميكن  وهل   -

لي�ضت الوظ�ئف مو�ضوع�ت؟
لالإج�بة عن مثل هذه االأ�ضئلة البد من اأن يتبع 
يف  الت�أ�ضري  عرب  الت�أويل  مع�مل  العالم�تي  التمثيل 

هذا الن�ص كم�يلي:
اإىل -35، مت�أكد  واأن�  ـ  تتفرع  منه�  "واحدة  بور�ص:  يقول   كم� 
 تقريرية، (Imperatives( اأمرية، (Suggestives( اإيح�ئية
)Indicatives) االأمرين ومن  اال�ضتفه�مية،  حتوي   االأمرية 
 االأخريين اأظن اأن الواحدة عليه� اأن تنق�ضم اإىل اأدلة ت�ضمن موؤوالته�
املوهبة  وال�ضكل، )Experience( والتجربة،)Instinct( بـ: 
(Form) االأخرى كم� اأعتقد وفق م� اأ�ضميه يف عر�ضي حول اخلطوط 
�ضم�ت Existential graphes البي�نية  فيم�ت، )Semes( هي: 
)Phemes) ، ديليم�ت )Delomes). Voir: Ibid P: 407-408. 
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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:(Index) املوؤ�شر
 An index or متثيل  اأو  »دليل  هو  املوؤ�ضر 
مو�ضوعه،  اإىل  كثريا  يحيل  ال   representation
 Any similarity املم�ثلة  اأو  امل�ض�بهة  لعدم  وذلك 
�ضلوك�ت  بوا�ضطة  جمع  ال�ضبب  لهذا   ،)or analogy
اأنه  اأن يحمله�، وكذلك ب�ضبب  ع�مة يريد املو�ضوع 
)املو�ضوعني  االثنني  كال  مع  دين�ميكي  ات�ض�ل  يف 
واحدة،  يد  يف  فردي  مو�ضوع  مع  املتم�ثلني(؛ 
واأي�ض� مع مع�ٍن اأو ذاكرة اإن�ض�ن مم� تخدم كدليل 
االإ�ض�رة   اأ�ضم�ء  اأن  حني  يف  االأخرى...  اليد  على 
 Personal اخل��ضة  واالأ�ضم�ء   ،Demonstrative
 ،Degenerate indices �؛ هي موؤ�ضرات دنيpronouns
الأنه� ميكنه� فج�أة وب�ضكل غري مب��ضر اأن حتيل اإىل 
فقط  وحتت�ج  مب��ضرة  حتيل  اإنه�  موجودة.  اأ�ضي�ء 
يقوم على عن�ضر  ال  املوؤ�ضر  اإن  اأي  االإح�لة«39؛  اإىل 
املب��ضرة،  غري  االإح�لة  عن�ضر  على  بل  امل�ض�بهة، 
اإذ ميكن  عنه،  �ضيء خمتلف  اإىل  فعال   يحيل  الأنه 
للموؤ�ضرات اأن متيز عن ب�قي االأدلة اأو التمثيالت عن 

طريق مالمح ثالثة ت�ضكل اآث�را هي على التوايل:
مع  م�ض�بهة  داللة  لديه�  لي�ص   :(First) االأول 

مو�ضوع�ته�.
الثاين (Second): حتيل اإىل اأفراد، وحدات فردية 
لوحدات فردي  جتميع  Simple units((؛ 
دائم  اأو فرد   ،)Single( collections of units

.))Single continua

االنتب�ه  املوؤ�ضرات  تلفت   :(Third) الثالث 
ا�ضطراري  عمي  بـ:  مو�ضوع�ته�  اإىل 
�ضعب�  يكون  قد  لكن   ،)Blindcompulsion(
مطلقية  ح�ل  يف  م�ضتحيال  نقل  مل  اإذا 
اأي  اإيج�د  اأو   ،)Pure index( املوؤ�ضر اخل�ل�ص 
ال�ضفة  ملوؤ�ضرات  مطلق  ب�ضكل  جمرد  دليل 
Indexical quality(40، اإذ يتعلق عمل املوؤ�ضرات 
بوا�ضطة  املجتمع  على  النف�ضية  الن�حية  من 
طريق  عن  جمتمعي�  تعلق�  ولي�ص  التق�رب، 
العقلية. ف�ملالحظ  اأو عرب العملي�ت  املم�ثلة، 
النف�ص  علم  اإىل  البور�ضية  االإ�ض�رة  هذه  يف 
39-  Ibid. m p.
40- Opcit. m p.

ال�ضمولية،  �ضيغته�  يف  يعر�ضه�  ال  بور�ص  اأن 
املالم�ضة  االت�ض�ل،  املق�ربة،  بني  يف�ضل  بل 
الت�ض�به  اأو  املم�ثلة  وبني   ،)Contiguity(
)Resemblance(، ذلك اأّن موقفه هذا البد اأْن 
ح ب�ضكل ب�رز كم� يقول جريار دولودال:«  يو�ضّ
ه�جم بور�ص الذي ع��ضر �ضو�ضري والذي ك�ن 
االأمر  وهو  النف�ضية،  النزعة  لع�ضره  �ض�بق� 
املوقف  تبني  من  �ضرنى  كم�  ـ  مّكنه  الذي 
النزعة  فمع�ر�ضته  املتن��ضق،  ال�ضو�ضيولوجي 
تظهر  جنده�  ولهذا  ث�بتة«41،  بقيت  النف�ضية 
بني  رفيعة  حدود  يف  ولو  اأكرث  ب�رزة  كنزعة 

امللمحني )املق�ربة/ املم�ثلة(.
  :42(Index or seme) املوؤ�شر اأو ال�شمة

الذي  هو   العربية  اإىل  املرتجم  ف�لن�ص  التو�ضيح  من  ملزيد   -41
ترجمه عبد الرحمن بوعلي جريار دولودال. ال�ضيمي�ئي�ت اأو نظرية 
العالم�ت. تر: عبد الرحم�ن بوعلي. دار احلوار �ضوري�.ط1. 2004. 

�ص: 44. اأم� الن�ص االأ�ضلي 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.                                                                                                   
42- لقد و�ضع بور�ص املوؤ�ضر وال�ضمة يف املنزلة نف�ضه� علم� اأن ال�ضمة 
بهذا  وهي  املدلول،  حتليل  يف  عليه�  نح�ضل  التي  الدني�  الوحدة  هي؛ 
ال�ضكل تنق�ضم اإىل؛ متثيلية ، جتريدية، انفع�لية... لتو�ضيح اأكرث 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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التمثيلي  ال�ضلوك  يرتكز  اأين  "ممثل؛  هو« 
عالقة  الث�نية  ك�نت  م�  اإذا  ث�ني�،  فردا  كونه  يف 
وجودية؛ املوؤ�ضر �ضحيح، ف�إذا ك�نت الث�نية مرجع� 
ينحط املوؤ�ضر )The index degenerate)، اأم� املوؤ�ضر 
ال�ضحيح اأو املوثوق به )A genuine index(  فالبد اأن 
يكون مو�ضوعه وجودا فردي� )�ضواء اأك�نت اأ�ضي�ء اأو 
اأفع�ال(، والبد اأن يكون ملوؤوله ال�ضف�ت نف�ضه�، لكن 
اإال  يتبع  ال  �ضلوك�ت  يحمل  اأن  البد  فرد  كل  اأن  مب� 
ـ من  تكوين� منه�  تكون  اأن  اأيقونة ميكن  اأي  اأولية؛ 
موؤ�ضر  هو  فرد  فكل   ،)part  Constitutent( ـ  االأولية 
اخل��ضة«43، وبهذا  ل�ضف�ته  به(  )موثوق  �ضحيح 
موؤ�ضرات  ال�ضنف؛  لهذا  املنتمية  املوؤ�ضرات  تكون 
اإىل  التمثيلي  الوجود  يف  فيه  املوثوق  النوع  من 
ج�نب الث�نية، اأم� االأولية فهي ال حتمل اإال عن�ضرا 
هو  الفردي  الوجود  فمو�ضوع  ب�ضيط�.  تكويني� 
عرب  اأ�ض�لته  يف  ال�ضعر  قيمة  اإىل  االإ�ض�رة  مو�ضوع 
الكت�بة ب�لري�ضة من خالل الكت�بة االفرتا�ضية التي 
�ضعرية  اأ�ض�لة  انتق�ء  يف  الفردي  ال�ضلوك  تعك�ص 
اأو  الفعل  اإط�ر  يف  فردي�   تق�ل  اأح��ضي�ص  ل�ضرح 
ال�ضيء؛ مبعنى بداية اأيقونة عرب الت�أ�ضري  مع توفر 
ال�ضور  وال�ضف�ت، �ضورة ال�ضعر وال�ضور املج�زية 
)�ضوت االأنف��ص الذي يديفء، الفرا�ص الذي مييد، 
وجود  مو�ضوع  وهو  التنف�ص...(،  �ضوت  ا�ضطراب 

متثيلي فردي، ينتمي اإىل هذا النوع من ال�ضم�ت.
اأو   ،)Sub indices( التحتية  املوؤ�ضرات  اأم� 
تعك�ص  م�  فهي   :)Hyposemes( الدني�  ال�ضم�ت 
»اأدلًة ت�ضبح موؤ�ضرات حتتية اأ�ض��ض�، ذات ات�ض�ل 
حقيقي مبو�ضوع�ته�، كذلك ي�ضري ا�ضم العلم الذي 
اأو  ذاتي،  و�ضف  هو   )Personal demonstrative(

43- Voir: Philosophical writings. P :108.

اال�ضم املو�ضول )Relative pronouns(، اأو الر�ض�ئل 
املت�ضلة ب�لر�ضم البي�ين )التخطيط( ؛ اإىل حقيقة 
هو  فقط  منه�  واحدا  لكن  ب�ملو�ضوع،  االت�ض�ل 
موؤ�ضر الأنه لي�ص فردي�«44.  وهن� جند اأ�ضم�ء العلم 
)ال�ضقيع(   يف  الف�علة  ال�ضخ�ضي�ت  حتدد  التي 
منفلتة من هذا النوع من املوؤ�ضرات؛ الأن ال�ضفة م� 
فوق الفردية فقط هي التي تقدم املعنى احلقيقي 
للموؤ�ضر االأدنى، الأن الفردية اأ�ضحت مفهوم� جمعي� 
ي�ضدق على اأي رجل اأو امراأة، حيث ال ميكنه� اأن 
حتقق العك�ص يف ح�ل االإفراد، وهي م� مييز املوؤ�ضر 
املتفرعة  االأنواع  من  غريه  عن  واالأ�ض��ضي  الع�دي 

عنه. 
فح�ص  اإىل  بور�ص  عمد  اأكرث  امل�ض�ألة  لتب�ضيط 
متم�يلة  مب�ضية  رجال  اأرى  الت�لية:  املوؤ�ضرات 
بح�ر اأنه  على  فعلي  موؤ�ضر  هذا  Rolling gait؛ 
 Bowlegged ب�أرجل مقو�ضة  اأرى رجال   ،...)Sailor
man وب�ضروال ن�ضيجه من القطيفة املخملية امل�ضلع؛ 
هذا ي�ضري حق� اإىل اأن هذا الرجل هو: ت�جر خيل 
)Jockey(، اأو �ضيئ� من هذا القبيل...«45،  اأي ح�ل 
الرتنح التي ع�ن�ه� الرجل يف ن�ص ال�ضقيع، وح�ل 
ك�ضم  وكذا  املراأة،   به�  تتنعم  التي  الدايفء  النوم 
وهي�أته� )عرب  امل�ضروب  اإح�ض�ر  املتم�يل يف  املراأة 
مده�ضة  ت�أ�ضريية  ب�ن�ضي�بية  العني  رابط  انفت�ح 
موؤ�ضرات  عن  ن�هيك  ب�ضعوبة(،   عيني  )فتحت 
ب�ل�ضرير  العالقة  ال�ضم�ء ذات  الط�ئرة يف  االأ�ضّرة 
االأفالطوين، اأو النه�ية التي تغطي  طلب العفو من 

اهلل ب�لتع�قب والت�ضل�ضل املواليني:

44- Opcit . m p.
45- Ibid. m p.
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كم� تلحق اأنواع اأخرى من املوؤ�ضرات بهذا النوع 
من ال�ضم�ت اأبرزه� الت�أ�ضري الذي توفره ال�ض�ع�ت، 
االأ�ض�بع )ال�ضب�بة خ��ضة(، الدقة على الب�ب التي 
اأن  ولن�  اإلخ.  االنتب�ه46...  يلفت  م�  كل  موؤ�ضر  هي 
االإجراءة عرب  اإىل تفعيل هذه  انتب�ه �ضن�جلة  نورد 
ن�حية  من  منحنية  اليد  اأ�ض�بع  اإ�ض�رة  ا�ضتخدامه 

املمتدة  اليد  العنف عرب  اإظه�ر  اإىل حم�ولة  الكف 
يف الظالم من خالل ت�ضبيه املراأة بعزرائيل، ن�هيك 
عن الرابط الرقمي الذي ي�ضري عرب اللون املختلف 
اأو  لت�ضمع  )انقر  فعل  اإىل  لغوية  غري  اإ�ض�رة  اإىل 

ترى( يف ال�ضورة املوالية:

االأ�ضم�ء  توفره  الذي  الت�أ�ضري46الّلغوي  اأم� 
املو�ضولة فيقدمه دولودال عن بور�ص بهذا ال�ضكل: 
»اإذا ك�ن )اأ( و)ب( متزوجني من بع�ضهم� البع�ص، 
هو  ثم )د(  )اأ(،  اأخ  هو  و)د(  ولدهم�،  هو  و)ج( 
عم )ج(. هن� اأ، ب، ج، د؛ حتقق �ضبط� لالأ�ضم�ء 

46-  Opcit. m p.

املو�ضولة«، اأي هذان، هذا.47 ، حيث مل يخل ن�ص 
املوجه�ت  من  وال  املو�ضولة  االأ�ضم�ء  من  �ضن�جلة 
عرب اأ�ضم�ء االإ�ض�رة )كم� ت�ض�ء/ هكذا اإًذا/ اأثبت 
اأيه� اجلدار/ دفئك م� اأريد/ هن�ك �ضب�ع، م� هذا 

الزمهرير(.

47- Ibid. m p.
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 فبعد كل هذه االأمثلة يعود بور�ص لطرح �ضوؤال 
»مل�ذا  فيقول:  العالم�تي  املو�ضوع  هذا  حول  ه�م 
بني  ت�ضعن�  الأنه�  يجيب:«  »ثم  املوؤ�ضرات؟  هذه  كل 
وهواء  ينق�ص،  ب�رومرت  التج�رب...؛  من  منزلتني 
رطب = موؤ�ضرات عن االأمط�ر«48، لي�ص هذا فح�ضب 
بل حتى االإح�ض��ص الفعلي ب�ملوؤ�ضر بني برد وحر  يف 
ال�ضورتني رقم خم�ضة و�ضتة.  والتي ذهبت �ضم�ته� 

يف  وال�ضورة  ب�ل�ضوت  الربد  اإح�ض��ص  درجة  اإىل 
الثلج،  ومنظر  الري�ح  ب�أ�ضوات  للرواية  فتح  اأول 
ثم االإح�ض��ص ب�لدفء عرب موؤ�ضر فتح الن�فذة من 
املدون  عفوك(  اهلل  )ي�  رابط  على  النقر  خالل 
ب�الأزرق الت�بع ل�ضورة فتح ال�ضت�ر بعد ليل ع��ضف.

فنحن نقرن ح�ضب بور�ص بني االأ�ضي�ء للو�ضول 
العملية  ك�نت  ف�إذا  الت�أ�ضري،  �ضورة  �ضبط  اإىل 
فيزي�ئية ا�ضتداللية؛ ف�إن م� يقوده� هو اال�ضتقراء 
فمن  املو�ضولة؛  االأ�ضم�ء  �ضبط  اأم�  العلمي، 
الأن  عدمه،  من  اإليه  امل�ض�ر  بني  حدود  و�ضع  �ض�أنه 
ال�ضيء  هذا...  يكونوا  لن  وهوؤالء  هذه،  لي�ص  هذا 
ال�ضور  احتم�الت  توفر  رغم  املعنى  ي�ضبط  الذي 
عملية  يف  ال�ضو�ض�ء  ك�لبعد،  بينه�  فيم�  املتداخلة 
ف�ل�ضو�ض�ء  اإلخ...  اأُْنثى  من  لَذَكر  مثال  االإ�ض�رة 
اأم عرب  اللغة  املتجهم يف  ح��ضرة �ضواء عرب اجلو 
اأن  كم�  الن�ص،  يف  امل�ضموعة  ال�ضوتية  املوؤ�ضرات 
الذكر واالأنثى قد حقق� تواجدهم� يف ح�جة الواحد 
لالآخر عرب48 موؤ�ضر الربد واحلر، ف�ل�ضقيع �ضقيع 

الروح والعقل.
اجلدوى  حول  ت�ض�وؤال  طرح  قد  بور�ص  ك�ن  اإذا 
ل�ضبط  كذلك  بح�جة  امل�ض�ألة  ف�إن  املوؤ�ضر،  من 
القيمة التي تلحق ب�جلدوى والتي ال تكون الواحدة 
ميكن  يقول:»ال  اإذ  االأخرى؛  عن  مبعزل  منهم� 
التي  االأدلة  بع�ص  ا�ضتعم�ل  التلفظ بحدث م� دون 
»هن�ك  )ب(  لـ  )اأ(  ق�ل  اإذا  كموؤ�ضرات؛  ت�ضتعمل 
)اأ(  يكون  هذا  على  »اأين؟«،  يطلب  )ب(  حريق«، 
جمربا على اأن  ي�ضتعني مبوؤ�ضر، حتى ولو اأراد فقط 

48- Opcit. m p.

اأن يقول بب�ض�طة جزءا من الع�مل احلقيقي م��ٍص 
وجود  �ضوى  يعني  لن  قوله  ف�إن  واإال  م�ضتقبل،  اأو 
فكرة حريق؛ وهذا لن يوفر اأي معلومة مب� اأن كلمة 
معروفة،  ك�نت  اإذا  اإاّل  مفهومة  تكون  ال  »حريق« 
حينئذ  احلريق،  �ضوب  اأ�ضبعه  )اأ(  وجه  اإذا 
منذرا  اأن  لو  كم�  ب�حلريق  مرتبط�  اأ�ضبعه  يكون 
اأوتوم�تيكي� وجهه �ضوب هذه الوجهة؛ جمربا َعْيَنْي 
)ب( على التوجه �ضوب هذا االجت�ه«49، فمن خالل 
�ضوؤال واإج�بة حقق املوؤ�ضر قيمته االإي�ض�لية، �ضواء 

عرب املوؤ�ضرات الّلغوية اأم غري اللغوية50*.
لالأفك�ر  ال�ض�رحة  االإ�ض�ف�ت  �ضوء  يف  نالحظ 
البور�ضية عند جريار دولودال51**؛ اأن االآالت عرب 
التحكم امليك�نيكي تعمل ال�ضيء ذاته، فكم� ت�ض�عد 

49- Ecrits sur le signe. P :158-159.
50-*  ن�ضري هن� اإىل اأهمية م� ذهب اإليه بور�ص من خالل توظيفه 
الوجهة ال�ضيربنيطيقية التي تعك�ص قيمة التحكم االآيل يف التوا�ضل، 
يف  كنظرية  مع�مله�  �ضتتحقق  البور�ضي،  للفكر  الحقة  فكرة  وهي 

املعلوم�ت مع نه�ية االأربعيني�ت. واأي�ض�:
Paul Foulquié et Raymond Saint – Jean .Dictionnaire 
de la langue philosophique . PUF. Paris. 1962.P :150.            
51-**  هي اإ�ض�ف�ت على كت�ب�ت بور�ص الفل�ضفية، ا�ضتق�ه� دولودال 

من:
Dictionnary of philosophy and psychology. indice. 
V1109.
لكّنن� يف بحثن� هذا اأخذن�ه� مب��ضرة عن االأ�ضل الذي كتبه بور�ص يف 

الّلغة االإجنليزية مع االعتم�د على اآراء و�ضروح�ت  دولودال.
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واإ�ض�راته  ب�إمي�ءاته  واالإن�ض�ن  مبكون�ته�،  الّلغة 
االت�ض�ل  من  نوع�  كذلك  هي  حتقق  املختلفة؛ 
على  تعني  التي  وت�ضكل طريق� من طرقه  الداليل، 
حتقيق عالقتة ب�ملو�ضوع�ت رغم كونه� تقوم على 
اختالف ولي�ص على مم�ثلة، اأي بخ��ضية االختالف 
االإ�ض�رة  جتدر  حيث  املوؤ�ضرات،  عليه�  تقوم  الذي 
جوانب  تبيني  على  حري�ض�  ك�ن  بور�ص  اأن  اإىل 
م�  وهو  الّلغوي  وغري  الّلغوي  امللمحني  عرب  املوؤ�ضر 
تفرت�ضه الوجهة الظ�هراتية، حيث علق الرجل على 
اإ�ض�رة اال�ضتفه�م ح�ل الق�رئ ذاته حينم� اأ�ضحت 
�ضي�ع  ح�ل   خالله  العود   يعك�ص  رابط�  »البق�ي�« 
بق�ي� القلب »م� بق�يل قلب ي�ضفع للخطية، ذوبتني 
روح، �ضدت واخلط�ي�، �ض�حبي ب�هلل . ال تعتب علي 
حتيل  اال�ضتفه�مية  ف�الإ�ض�رة  م�ع�د....«،  العتب 
هرم�ضية  يف  افرتا�ضي�  البق�ي�   عرب  التمثيل  اإىل 
ال�ضوت  ال�ضي�ع،  االإح�ض��ص،  ال�ضعر،  املو�ضيقى، 
املرتابط  الن�ص  هرم�ضية  اإنه�  والطرب.  الدافئ  

بكل الت�أويالت التي ينفتح عليه�.

فبت�ريخ 14 م�ر�ص 1909؛ بعث بور�ص يف ر�ض�لة 
املب��ضر  موؤويل  »ينطوي  ق�ئال:  ولبي  الليدي  اإىل 
على  احلقيقة؛  يف   )My immedate interpretant(
ت�أويلية  خ�ضو�ضية  دليل  لكّل  يكون  اأن  يجب  اأّنه 
)interpretability Peculiar( قبل اأن يولد اأي ت�أويل. 
)My dynamical interpretant(؛  الدين�مي  موؤويل 
هو الذي يجرب يف كل فعل ت�أويلي، وهو ب�ضفة م� 
 The final( النه�ئي  واملوؤول  اآخر،  اأي  عن  خمتلف 
لكل  الت�أويلية  النت�ئج  من  واحد  هو  interpretant)؛ 
فيه  مب�  الدليل  تن�ولن�  اإذا  لالإتي�ن  يو�ضع  موؤول 
)An abstraction( كف�ية، املوؤول املب��ضر هو جتريد

مفرد  هو  الدين�مي  املوؤول  االإمك�ن.  يف  خم�ض�ص 
يف�ضي  مب�  النه�ئي  املوؤول  ويتعلق  ح�يل،  حدث 
اإليه«52. قّدم بور�ص يف هذا املقطع من ر�ض�لته اأهم 
اأنواع املوؤوالت، والتي  احلدود التي تخ�ص مف�هيم 
ف�ملوؤوالت  ولبي53*،  الليدي  اإليه  ذهبت  م�  تق�رب 
ثالثة اأنواع: اأوله�  الذي ميّهد لفكرة تن�ول الدليل 
كفكرة  ع�دية،  مو�ضوع�ت  مع  املب��ضرة  من  بنوع 
االآخر...،  دفء  عن  البحث  الثم�لة،  ال�ضقيع، 
ث�نية  مرحلة  اإىل  املو�ضوع�ت  هذه  ارتقت  اإذا  اأم� 
ي�ضبح املوؤول دين�مي�، حيث اأ�ضحى ال�ضقيع ح�ال 
اأم�  والالواقع،  الواقع  مع  املراأة  مع  اجلنون  من 
اأكرَث تقدًم� يكون  ت�أويل املو�ضوع ب�ضكل  ا�ضتمر  اإذا 
اإمن�  لي�ص �ضقيع�  اإنه  نه�ئي�؛  موؤوال  يف هذه احل�ل 
ب�لزمن  االإح�ض��ص  حولت  التي  النف�ضية  احل�ل 
وجميع  الن�ص  �ض�حب  مع  الق�رئ  يحي�ه  واقع  اإىل 
اأن  ميكن  ال  حيث  االفرتا�ضي،  الع�مل  يف  القراء 
ُتقّيد الداللة ب�أي ح�ل من االأحوال؛ الأنه� تدخل يف 
رحلة تدالل تتميز حدوده� فيه بخ�ضو�ضية تفكري 
مو�ضوع   ح�جة  اإّن  نقول:  حيث  )االإن�ض�ن(،  املوؤول 
مو�ضوع  ح�جة  لي�ضت  املراحل  هذه  اإىل  دين�مي 
بع�ضهم�  اإىل  ح�جتهم�  لكن  ب�ل�ضرورة،  مب��ضر 
اخل��ضة  التن�ول  حدود  اأن  غري  متب�دلة،  البع�ص 
بهذا املو�ضوع اأو ذاك هي التي تف�ضل بينهم� وبني 
هو  النه�ئي  ف�ملوؤول  النه�ئي،  �ضكله�  يف  موؤوالتهم� 
موؤول النه�ئي الأّن هرم�ضيًة )Hérmétisme( هي رمٌز 
للت�أويل امل�ضتمر، وهو م� يجعل من التدالل يف ن�ص 
ال�ضقيع تدالال متعدد  االأبع�د وج�مع� لكل مظ�هر 
كونه  عن  ن�هيك  الظ�هراتي،  االجت�ه  يف  املعرفة 
ت�ضري  التي  التفكري  منطقية  نفي  ميكنه  ال  فكرا 
خالله  من  حت�فظ  والتي  الف�نريون�ت،  مبوجبه� 
على  م�ض�ر الالنه�ئية الداللية لكل دليل اأو ممثل،  
يف  ال�ضيميوزي�ص  بفكرة  الهرم�ضية  ترتبط  حيث 
الثالثية الالمتن�هية التي ت�ضكل مقدرة على تخطي 
داللة معينة  �ضوب داللة اأخرى، وهن� لن� اأن نت�ض�ءل 
كم� ت�ض�ءل اأمربتو اإيكو: »هل ب�الإمك�ن احلديث عن 
املت�هة  قدرة  من  انطالق�  متن�هية  ال  �ضيميوزي�ص 

52- Opcit. P : 414.
53-*  Voir: Ibid. P: 412.
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الهرم�ضية، على االنتق�ل من حد اإىل حد ومن �ضيء 
اإىل �ضيء اآخر؟ وهل ميكن احلديث عن �ضيميوزي�ص 
ال متن�هية من خالل االأ�ض�ليب التي ي�ضتعمله� القراء 
الهرم�ضية  املت�هة  حتديد  فب�الإمك�ن  املع��ضرون؟ 
يبقى  حيث  اإيح�ئي...«54،   توالد  ح�لة  ب�عتب�ره�  
املوؤول  ارتب�ط  يف  ه�مة  مالحظة  اإىل   ن�ضري  اأن 
اأ�ضم�ه�  كم�  ـ  الهرم�ضية  املت�هة  داخل  ب�ملو�ضوع 
اأمربتو اإيكوـ، اأم� جريار دولودال فيوؤكد اأن »املوؤول 
فلي�ص   )Interprète( املوؤول  لي�ص   ،)Interprétant(
الف�عل هو الذي يتحدث«55، وهذا م� اأوقع الكثريين 
اإىل  مرتبط  االأول  املوؤول  مفهوم  الأن  التن�ق�ص،  يف 
يف  املف�ضر  املوؤول  يبقى  لكنه  ب�لث�ين،  كبري  حد 
ال�ضخ�ص  ق�م  ف�إذا  اأخرى  جهة  من  اأم�  كليهم�، 
ب�لت�أويل وفق منط الكينونة فذلك م� ي�ضمى املوؤول 
)Interpretant(، ف�لذي يحد من الت�أويل هو الق�ئم 
ن�ض�  يبقى  �ضقيع  ن�ص  الأن  نه�يته.  ال  م�  رغم  به 
�ضوى  اليخ�ص  تن�ولن�ه  وم�  الت�أويل،  على  مفتوح� 
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