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  حول مبادئ سيميائية
  حممد مفتاح

  
تناول الباحثون املختصون حتديد مفهوم السيميائيات حسب نظريات متفقة أو خمتلفة، وحسب 

وقد كتبت مقاالت يف هذا الشأن، وألفت . جماالت متنوعة، كما تناولوا كل مكوناا وعناصرها
ون يف عجلة خيرج مضبب الرؤى بيد أن القارئ املبتدئ أو العادي الذي قد يك. كتب وعقدت ندوات

ال تتضح أمام بصريته وبصره مظاهر االشتراك واالفتراق بني تلك النظريات، وااالت؛ هذا إذا كان 
وأما إذا كان ليس من أهليهما كأن يكون . ذلك القارئ من أهل احلضارة والثقافة الغربيتني الالتينيتني

 حمالة، صعوبات مضاعفة حبكم خلفيات السيميائيات منتميا إىل جمال الشرق األقصى فإنه واجد، ال
امليتافيزيقية والفلسفية واملنطقية؛ ذلك أن بعض الباحثني أكد أن الصينيني مل يكونوا يعلمون بالفلسفة 
اإلغريقية، وخصوصا املنطق األرسطي؛ وكما يدرك املهتم فإن الفلسفة اإلغريقية وكيفيات قراءاا هي 

والقارئ العريب يواجه كثريا من الصعوبات، أيضا، حينما يقرأ .  السيميائيحجرالزاوية يف البناء
السيميائيات وحياول أن يستوعبها ويتمثلها ليجتهد فيها، مع أن هناك بعض املشتركات الفلسفية 

 .واملنطقية والرياضية مع الثقافة اإلغريقية الرومانية
ئيات له معىن عام هو اعتبار الكون عالمة املسمى بالسيميا) أو هذا امليدان ( إن هذا اال 

مفهومي /حيتاج إىل تفسري وتأويل، واإلنسان نفسه عالمة حمتاج إىل تفسري وتأويل، وله معىن اصطالحي
مدرسي يعين املدرسة األوروبية الفرنسية ذات املرتكز الدوسوسريي الثنائي، واملدرسة األمريكية ذات 

 تعداد املفاهيم، وجتنبا للتفاصيل فإننا سنسمي اجلميع بالسيميائيات، ورغبة عن. املستند الربسي الثالثي
ونقتصر على مفاهيم قليلة إلثارة بعض القضايا، وللتنبيه إىل بعض األبعاد؛ وعليه فإن ما سنتناوله هو 

 . ميتافيزيقا السيميائيات وغائياا
I -ميتافيزيقا السيميائيات  
  برج بابل-1

> ئ هواالختالف يف حتديد السيميائيات، إذ هناك من حيددها بأهناإن أول ما يواجه القار
 العلم "، وهناك من يرى أهنا )عالقة املعىن باملرجع ( "دراسة العالمات والرموز يف عالقتها بالتدال 

 دراسة حياة العالمات يف " أو أهنا"اللغة والسنن واإلشارات : الذي يدرس أنساق العالمات 
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إن هذه التحديدات حمكومة باالجتاهني األساسيني اللذين بنيت عليهما النظريتان ). 1("اتمع
النظرية الثنائية اليت تنبين على الدال واملدلول، واليت ال تم باملرجع اخلارجي، والنظرية : السيميائيتان 

املرجع ( املؤول و) املدلول ( واملوضوع ) الدال( العالمة : الثالثية اليت تتأسس على عالقات ثالثية 
  ).2)(الداخلي واخلارجي

ليس االختالف يف التحديد إال من بني اختالفات عديدة ترد إىل تباين يف املنطلقات 
ذلك أن املهتمني يعلمون أن . اإليديولوجية والدينية والفلسفية، ويف االلتزامات األونطولوجية واملعرفية

ورات بنيوية وشكالنية مثل أعمال فالدميري بروب السيميائيات الفرنسية الالتينية تكونت ضمن تص
حول احلكاية الشعبية، وآثار ليفي شتراوس حول األساطري  باإلضافة إىل التراث اللساين األورويب مبا 
فيه من لسانيات مقارنة ولسانيات نسقية، وإىل املرياث الفلسفي املنطقي اإلغريقي، وإىل بعض املؤثرات 

وقد تولد عن هذه املؤثرات جهاز مفهومي غين . فلسفية احلديثة واملعاصرةاملنطقية والرياضية وال
/ الغريية / اهلوية / االنفصال / مثل االتصال: وخصب مبا يقتضيه من مفاهيم غري حمددة وأخرى حمددة 

كما يدرك العارفون أن السيميائيات األمريكية ) 3...( االنفتاح / االنغالق / الصريورة / النسق 
ضمن األفالطونيات والكانتية والرتعات التطورية والتصورات املنطقية والرياضية اليت كانت تشكلت 

  )4. (شائعة يف القرن التاسع عشر
ومن . إال أن هذه االختالفات اجلوهرية مل متنع من أن تلتقي النظريات يف املواضيع املدروسة

ل العلمي يف سيميائيات احليوان وسيميائيات اا: يتصفح جملة مسيوتيكا جيدها تتناول ااالت نفسها 
واال البصري مبا فيه من أشكال الكتابة والصور والرسوم والنحت والعمارة وخمتلف ... النبات 

وجمال البحث عن العالقة املنهاجية بني السيميائيات وبني بعض العلوم األخرى مثل .. .أنواع األيقونات
، وعالقتها بعلم التأريخ، والعلوم املعرفية مبيادينها اللسانية وعلم عالقة السيميائيات بعلم االجتماع

، كما مل متنع تلك اخللفيات من ) 5( النفس وعلم األعصاب وفلسفة الذهن وفلسفة اللغة واحلواسيب 
 .االلتقاء يف األهداف والغايات وهي تطوير اتمعات وإصالحها ملا فيه خري األفراد واجلماعات

  بادئ مبادئ امل-2
ولذلك فإننا سنقترح على القارئ بعض . إن البحث عن هذا االلتقاء هو ما سنشغل أنفسنا به

لكننا نستحضر، . األوليات البشرية أو بعض مبادئ املبادئ اليت تقربنا إىل التوفيق بني النظريتني وغريمها
لى حدة، إذ ال يف الوقت نفسه، كل أنواع االختالف وحنث القارئ على التعمق يف كل نظرية ع

 .تركيب بدون حتليل سابق، وال مفاهيم كلية بدون جتريدها من اجلزئيات العينية
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قد تسعف الظروف غرينا الستقراء أغلب األوليات أو كلها اليت حتكم كل دالة غائية للصريورة 
ت التالية وأما حنن فنفضل االنطالق من منهاجية فرضية استنباطية تتأسس على وضع األوليا. السيميائية

 .األولية املنطقية الرياضية، وأولية التصنيف وأولية النفسانية وأولية الغائية: 
  : األولية املنطقية الرياضية -أ

املنطقية الرياضية ما يتأسس عليه الوجود من ثنائيات أو ثالثيات ) امليتافيزيقة ( نقصد باألولية 
لكن تغييب السيميائيني للبعد التأرخيي . ريخ البشري؛ وهذه األولية ضاربة يف عمق التا...أو رباعيات 

وللتدليل على هذه األقاويل فإننا سنقدم صنيع السيميائيات مث . جعلهم يقعون يف مغالطات وأخطاء
 .نعقب عليه مث نتبني حضور األولية يف الثقافة العربية اإلسالمية ويف التصورات املعاصرة

   من الثنائية إىل الشكل اهلندسي-1
عرض املعجم الذي وضعه گرمياص وكورتيس إىل مفاهيم الثنائية الذي اقترح حتديدها بكوهنا ت

بيد أن املعجم فرق بني مفهوم . ، وإىل وظيفة الثنائية اليت هي حتليل املعقد)6" (عالقة بني حدين " 
ية  هي أن املوجودات الثنائية العملية اإلجرائية وبني املنهاجية الثنائية اليت تقوم على مسلمة إبستمولوج

وقد نسبت املنهاجية الثنائية . الكاملة تتألف من اثنني؛ وهذه املنهاجية الثنائية من خواص الفكر اإلنساين
عالقة التناقض، وعالقة التضاد، أو عالقة : إىل ياكبسون الذي أقر بوجود تقابل ثنائي بني عالقتني 

  )0/1( أهنا موجودة لدى دوبوول الغياب، كما أوحى املعجم يف مكان آخر ب/احلضور
انطلقت السيميائيات الگرمياصية لتشييد بنية داللية من هذين التقابلني، فاقترحت أربع عالئق 

ومسي هذا الشكل باملربع السيميائي، مث صار الشكل ). 7(جتلت يف  شكل هندسي وضعه بالنشو 
 :سداسيا ولرمبا مثانيا، وها هو الشكل 

 
 
 
 
 

 : الشكل العالئق األربع وتتجلـى يف هذا
 عالقة التناقض
 عالقة التضاد 
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 عالقة التداخل
  عالقة شبه التضاد

بيد أن هذا التصور املنطقي أدى إىل عدم اتساق، ومن عدم االتساق استعصاء وجود مكانة 
ووظيفة للحد املركب، ومن عدم االتساق اخلطأ يف تعيني موقع احلد احملايد، ومن عدم االتساق 

وقد شعر گرمياص وصحبه بأنواع عدم االتساق .  بني احلدين يف مربع الكينونة والوجودالتوليف
هكذا اعترفوا بأن التمييز بني التوليد الثاين . فأعادوا النظر يف التوليدات، ووضعوا مفاهيم جديدة

ص املتبادل، والثالث ليس ذا فائدة، وخففوا من هيمنة املفاهيم املنطقية الصارمة فاقترحوا مفهوم التخصي
ذلك هو تغييب . ومع هذا فقد بقي اخللط واالضطراب لبقاء مكمن الداء. ومفهوم التراتب والتدرج

 ).8( البعد التارخيي 
   جذور البنية  األولية -2

هناك . لقد كان املعجم حمقا حينما فرق بني الثنائية العملية واإلجرائية، وبني املنهاجية الثنائية
لى يف  آدم وحواء وهي ثنائية تكاملية وليست تضادية، وهناك ثنائية إجرائية تفكك منهاجية ثنائية تتج

( وعليه، فإن الثنائية اإلجرائية . الظواهر املعقدة وتبسطها كما هو الشأن لدى أفالطون وأرسطو
فقد يكون هؤالء استوحوها من التراث . ليست وليدة مدرسة براغ وال ابنة ياكبسون) املنهاجية 

اليت " التقابالت" وأما املربع السيميائي فجوهره موجود لدى أرسطو فيما يدعى بـ . ق عليهمالساب
تنتج عنها عالئق متعددة؛ هي عالقة التضاد، وعالقة التناقض وعالقة التداخل يف اإلثبات أو يف النفي، 

مما يؤدي إىل مبدأ وعالقة شبه التضاد، وحيايث هذه العالئق مبدأ عدم التناقض ومبدأ الثالث املرفوع 
  ) . 9"(إما وإما "احلفاظ على اهلوية وإىل منطق 

لكن هناك جماالت أخرى ال تصح فيها هذه املبادئ الصارمة، وإمنا ميكن أن حتلل يف ضوء 
ويتجلى هذا املنطق يف كتب ". ، أو  منطق األوساط"املتدرج" منطق آخر مرن ميكن أن يسمى املنطق 

يفترض هذا املنطق وجود . ية والعملية والعلمية الطبيعية واألدبية واللغويةأرسطو السياسية واألخالق
: إنه مبثابة سلم، والسلم قد يكون ذا وضعني : طرفني منهاجيني بينهما فضاء يتسع أو يضيق، أو قل 

وضع أفقي، ووضع عمودي؛ فإذا كان الوضع أفقيا فإن ما يكون بني الطرفني من درجات ميكن 
فئة، وإذا كان وضع السلم عموديا فإن هناك تراتبا وتدرجا مبا يقتضيه التراتب والتدرج اعتبارها متكا

 .ولعل الشجرة الفورفورية توضح ما قدمناه. من تضمن من جهة واحدة واحتواء وتنبؤ
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   جتلياا يف الثقافة العربية اإلسالمية -3
، ومنطق التدرج "إما وإما"منطق : ة بشقيه انتقل املنطق اإلغريقي اهلليين إىل الثقافة العربية اإلسالمي

إثبات وجود اهللا ويف : يف ااالت امليتافيزيقية " إما" و" إما" وظف منطق . والتداخل أو التوسط
الرباهني الرياضية، ويف بعض مبادئ مقاصد الشريعة، ووظف منطق التدرج يف جماالت عديدة متوسال 

م التناقض، ومفهوم التكامل، ومفهوم االرتفاع ومفهوم العموم مفهو: بآليات ميكن اقتراح مفاهيم هلا 
  ).أواإلضافة( ومفهوم الشوب ) أوالتداخل ( واخلصوص 

أقر املناطقة وعلماء األصول وعلماء مقاصد الشريعة والفالسفة مبدأ التناقض خوفا من فساد        
أن يكون التناقض من الوجود وفساد اإلنسان، وفساد العقل، لكن إقراره يتم بشروط صارمة؛ أي 

التناقض . جهة وحدة موضوع التناقض، وجهة وحدة الزمان، وجهة وحدة املكان: مجيع اجلهات 
الشامل حمال يف الذهنيات ويف الوجود ذي املوجودات، لكنه جماز يف املطلقات الفارغة من األشخاص 

 حتت، كما أنه جائز يف واألزمان واألمكان حيث الزيد وال عمرو، وال قبل وال بعد وال فوق وال
جائز، بل " التضاد" اجلزئي املدعو ب " التناقض" لكن . تقوالت بعض املعتوهني، وبعض املعنتني

من حيث إن طرفيه ميكن أن " تضاد" من حيث إن طرفيه ال جيتمعان وهو " تناقض"واجب؛ فهو 
لكن إذا تخلّي عن . عن احللوليرتفعا معا مما ينتج عنه جمال فسيح لالجتهاد والسرب والتقسيم والبحث 

فإن الطرفني جيتمعان كما هو الشأن يف التكامل " تكامل" وعوض مبفهوم " تضاد" املصطلح املنطقي 
  . احلقيقة        الظهور/اللون ، الكينونة           األخضر/اإلنسان، األمحر        املرأة/بني الرجل 

بدإ منظم للكون، لكن ما يطور الكون وحيوله من حال إىل أقر العقالء مببدإ عدم التناقض كم
استغل أهل نظرية تناغم الكون مبدأ تكامل الكون . حال هو التضاد والتكامل والتداخل والشوب

، وبعض املتفلسفة والفقهاء مبدأ الشوب )نظرية ابن عريب يف التناكح والتحابب واالخنناث والربزخ (
؛ ومبدأ الشوب هو ما حيكم )10) (ابن رشد والشاطيب ( تماعية حلل مشاكل دينية وسياسية واج

التشبيهات واالستعارات اليت هي ضرورية لضمان تناغم الكون وانسجامه حىت يضمن الكائن البشري 
 ) .11(فيه معيشته 

   ابتسار التاريخ إفقار للمفاهيم-4
، وإىل أصول منهاجية ) اءحو/آدم (إن الثنائية ذات تاريخ عميق ترجع إىل أصول ميتافيزيقية 

وقد وظفت الثنائية والرباعية معا يف كثري . ، والرباعية لب التراث األرسطي)أرسطو/أفالطون( إجرائية 
وعليه، فإن ابتسار التأريخ بإرجاع الثنائية والرباعية إىل القرن التاسع عشر . من الثقافات اإلنسانية

  56



  ةمبادئ مسيائيول ح

فلو رجع املهتمون إىل التاريخ .  وقتل لذاكرته العظمىوخصوصا القرن العشرين إفقار للفكر اإلنساين
الستفادوا منه ألن كثريا من الظواهراإلنسانية ال ميكن أن تقارب إال باملنطق املتداخل، وخصوصا إذا 

  .علمنا أن املنطق الصوري مل يكن معروفا لدى بعض احلضارات والثقافات العريقة
ز الثنائية إىل الرباعية، لكن اخلطوات تكون أكثر لقد كانت هناك خطوات موفقة يف سبيل جتاو

توفيقا إذا تعددت العالئق الرباعية إىل أكثر منها، على أن أي شكل من األشكال اهلندسية جيب أن 
ينظرإليه باعتباره وسيلة لإلدراك العياين، وموضوعا ديناميا لتوليد العالئق، ألن أهم ما يف هذا الكون 

اهو نسيج العالئق وشبكا. 
   األولية  التحليلية  التصنيفية-ب 

إن توليد العالئق السابقة ال حيدث من فراغ يف جمال السيميائيات، لكنه يتحقق وينجز من شيء 
حمسوس مثل األلوان واألشكال أو  األحجام أو املفردات؛ كل لون، أو كل شكل، أو كل حجم أو 

؛ مث ترصد السمات أواملقومات " السمات "أو  " املقومات" كل مفردة، حيلل إىل جزئيات تدعى 
: املتماثلة إلثبات التعالق بني األلوان أو األشكال أو األحجام أو املفردات، إهنما عمليتان مترابطتان 

 .عملية حتليلية وعملية تركيبة تصنيفية
   التحليل باملقومات-1

وإسهاما يف حل هذه . إن هذا التحليل يطرح عدة مشاكل مثلما طرحتها الثنائية والرباعية
املشاكل فإننا سنتعرض إىل صنيع مدرسة گرمياص مبينني أبعاده وحدوده، منبهني إىل أصوله ومقترحني 

تتأسس هذه األولية على عدة مفاهيم؛ هي املفردة . إغناءه ببعض االجتاهات السيميائية املعاصرة
ية اردة املستقاة من اإلحياء، والسمات واملقومات الذرية املستقاة من الطبيعة باحلس واملقومات السياق

 :وتوضيحا هلذه املفاهيم ميكن اقتراح املثال التايل وحتليله . العرضية والتشاكل
فاحأكُلُ التأمحد ي 

     أمحد                      املفردة
 ذكر                           املقومات + إنسان +  أمحد                     حي -
 مسند إىل ذكر             املقومات +مسند إىل إنسان + مسند إىل حي +  يأكل                     فعل مضارع -
 ذات لون معني                املقومات + مأكولة باإلنسان + ذات شكل خمروط +  التفاح                  فاكهة -
 ي   مقوم سياق             احلاجة إىل األكل-
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      مسة عرضية     احلمرة ، أو الصفرة -
         التشاكل            إنسان+ إنسان+ إنسان ... حي +حي +  حي -

هلذا التحليل فوائد ومشاكل؛ من فوائده أنه يسمح بتصنيف الكيانات والكائنات يف أجناس 
'' األشياء'' أو نقصها لتحقيق الترابط بني وأنواع كما يسمح بتوسيع داللة احمللل أو تضييقها بإضافة مسة

وإحلاق بعضها ببعض باستعمال املقايسة أو التشبيه واالستعارة، وينتج عنه إجناز قراءات متعددة 
أو النص، وتبيان  رسائلها األساسية والثانوية؛ وكل من الرسالة األساسية /للظاهرة أو للخطاب و 
  ) 12(والثانوية جداد التشاكل 

هذا التحليل له مشاكل عديدة؛ منها صعوبة التمييز بني املقومات الذرية واللوازم إال أن 
. واألعراض؛ ومنها أن حتليل الشيء أو املفردة مرتبط خبربة احمللل ومعرفته املوضوعية، وبطبيعة ما يعرف

، لقد حللنا ذلك أن التحليل املعتمد على احلس املشترك ليس هو التحليل املستند إىل املعرفة املتخصصة
املثال السابق مبعرفة احلس املشترك، لكن حتليل الطبيب، أو املشرح، أو الكيميائي، أو عامل النبات أو 
التغذية خيتلف بعض االختالف عن حتليلينا اجلمهوري العاملي؛ ومنها أن املفردات املليئة يسهل فيها 

 .تفكيكها إىل مقومات ومسات اردة اليت يصعب '' املفردات''هذا التحليل وتقبله بعكس 
  جذور التحليل باملقومات -2

 يف اللغة ويف التحديد ويف بيد أن هناك أساسا هلذه املشاكل مل يشر إليه؛ ذلك هو التراث األرسطي
ولعل أدبيات أرسطو يف هذه ااالت هي ما استوحى منه املختصون يف علم وظائف األصوات . الرسم

 ).13(توليدية، والسيميائيات األوروبية علم األناسة، واملؤسسون للسانيات الاللغوية، والباحثون يف
إن التحديد األرسطي يفكك املفردة إىل فصل وخاصة وعرض؛ وبناء على هذا ميكن أن ينجز جتنيس 

 :وباجلمع بني هذا كله صار ما يعرف بالكليات اخلمس، نسوق املثال التايل للتوضيح . وتنويع
 .يوان ميشي على رجلني ناطق بلغة ذات متفصل ثنائي واع أمسرما اإلنسان؟ ح

 حيوان                                          جنس
 ).جنس أوسط(إنسان                                           نوع 

 ميشي على رجلني                        نوع 
 صلناطق                                     ف

 بلغة                                      خاصة
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 واع                                         الزم 
  أمسر                                      عارض 

يظهر من هذا ومن التحليل باملقومات  أنه من السهولة إجياد تطابقات بني املفاهيم املنطقية 
السيميائية واألناسية واللسانية املعاصرة ألن اآللية الذهنية املؤسس عليها واحدة، العتيقة وبني املفاهيم 

ولذلك  ال غرابة أن تشترك التحاليل يف رصد املقومات الذرية والسمات اخلاصة، لكن اختالف 
السياق التارخيي جيعل التصورين العتيق واحلديث خيتلفان يف املنطلقات  والغايات؛ التصور العتيق 

حث، ضمن تصور معريف ذري يسلم باستقالل الكائنات والكيانات، عن جواهر األشياء بالتحديد يب
لكن التصور وحده . واملقصود هو التصور بأية طرق حصل. اجلامع املانع، وإذا مل يتحقق هذا فالرسم

وأما . ال يتيح العالئق بني أشياء الكون فلذلك كان ال بد من حبث عن التصديق، والتنسيق، والتقابل
التصور املعاصر فهو مزيج من أرسطوالذري وأفالطون الشمويل إذ حيلل املفردات إىل مقومات ومسات، 

ومن وسائل إجياد .  اخلطابلكنه حيرص على إجياد العالئق يف فضاء معني، وخصوصا لدى حمللي
 .العالئق اجلديدة املقومات السياقية ومفهوم التشاكل الذي نال حظا وافرا من التنظري والتطبيق

    التشابه العائلي-3
لعل هذا التحليل املستند إىل التراث وإىل متطلبات العصر جيد امتداده فيما يسمى ب 

لكن ما نركز عليه، هنا واآلن، هو حتليل . داللية املعاصرة، ويف الدراسات ال''االستراتيجية التصاعدية''
تعتمد االستراتيجية التصاعدية على حتليل املفردة صوتيا وصرفيا ودالليا مث .  أو النص/اخلطاب و

بيد أن هذه االستراتيجية . مث إجناز قياس على أساس هذا التحليل االستقرائي اجلزئي الناقص... اجلملة
ثلما  واجهها التحليل باملقومات، فتكون هناك مفردات وأساليب تتأىب على تواجهها صعوبات م

االستنباطية بتوظيف مفهوم '' االستراتيجية التنازلية''التحليل الذري والسيمي؛ حينئذ يتعني االلتجاء إىل 
ع وتسمح هذه االستراتيجية تتم بأقل جمهود وجتنب املوان). 14(اإلطار، أو املدونة، أو النموذج الذهين 

قصيدة املديح (بالتنبؤ وملء الثغرات، وخصوصا يف بعض النصوص الرتيبة ذات العناصر املتعارف عليها 
  ).بعض أنواع السلوك اليومية... بعض الشعائر الدينية ... التقليدية

بيد أن األمر يزداد صعوبة يف األفعال اليت ليست رتيبة واليت قد تكون فوضوية، وعمائية، فال 
فما احلل؟ قد يكون .  التحليل باملقومات وال باالستراتيجية  التصاعدية وال باالستراتيجية التنازليةيفيد
حيث يضع احمللل فرضا فيسري احمللل يف ضوئه للتحقق مما يؤدي إلىه '' االستراتيجية االستكشافية''ب 

لكرة تعاد حىت يظفر من نتائج، أوال يؤدي إىل أي شيء ، فإن أدى إىل املراد فذلك، وإال فإن ا
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 )15(باملطلوب
التحليل باملقومات والسمات ضرورة من الضرورات العلمية للقيام بالفرز والتصنيف وصنع األجناس 
واألنواع، لكنه إذا كان فعاال يف ميادين معينة  فإن كثريا من اإلبداعات املعاصرة يبقى مبنأى عنها كما 

وما يلج إىل محى هذه النصوص هو .   واالستراتيجية التنازليةتبقى مبنأى عنها االستراتيجية التصاعدية
، ألن )16(االستراتيجية االستكشافية اليت تؤدي يف هناية املطاف إىل تشاكالت مماثلة للتشابه العائلي 

أفعال اإلنسان وأعماله ال بد أن تكون منظومة يف سلك الوعي والالوعي الواعي، إذ ما يفرق بني 
 .و أولية الوعياإلنسان وغريه ه

   األولية النفسانية-جـ 
من األوليات اإلنسانية األساسية اليت تشغل بال الفالسفة والسيميائيني وعلماء النفس  والتحليل 

ومن مثة اعتربنا .النفساين وعلماء الذكاء االصطناعي مسألة الفعل البشري وحوافزه ومعاناته وغاياته
 .لذي يسعى إىل أن يكون منتجا ومؤثرا هذه األولية فصا يف البحث السميائي ا

  الوعي والبنيوية-1
أغفلت السيميائيات هذا املفهوم فلم خيصه املعجم مبدخل وإمنا حتدث عن مفاهيم نفسانية قريبة منه مثل 

يقرر املعجم أن كل فعل وراءه قصد يدفع ) . 18(، والقصدية، والفعل، والكفاية اجلهية، )17(القصد 
تعليل ذلك الوجود، لكن املعجم اعترب أن هذا املفهوم تبسيطي ألنه يفترض أن كل إىل وجوده وإىل 

وتأسيسا على هذا آثر املعجم . فعل صادر عن شعور ووعي يف حني أن هناك أفعاال تنبثق عن غري وعي
مفهوم املقصدية على القصد باعتبار أصلها الظاهرايت الذي جيمع بني القصد والغاية يف كل مراحل 

  .ل اليت هي التوقع والتحقق والتنجز، بيد أن الفعل ال يتم إال بكفاية جهيةالفع
وجب، وأراد، والفعل املتحقق يعرب عنه : املتوقع يعرب عنه بفعل اجلهة ) أو العمل(إن الفعل 

وقد سلك . ، وكان) عمل(استطاع، وعلم؛ والفعل املتنجز يعرب عنه بفعل اجلهة، فعل : بفعل اجلهة 
) اجلهة املنطقية(جهة الضرورة واإلمكان :  االستنباط فوضع أربع جهات -ق الفرض املعجم طري

؛ وجهة )21) (درجات املعرفة(، وجهة املعرفة )20) (اجلهة العملية(و) الترك(، وجهة الفعل و )19(
  ).22) (احلقيقة املطلقة(احلقيقة والباطل 

نطق الصوري وفتح الباب على يتبني من نسق اجلهات هاته أن املعجم خفف من غلواء امل
اجلهة املنطقية هي اليت تقوم على مبدأ عدم التناقض،  وعلى مبدأ الثالث . مصراعيه ملنطق التدرج

املرفوع، وأما اجلهة املعرفية فتتأسس على التدريج مما يسمح بوجود أوضاع وسطى كما هو الشأن يف 
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اإلجراءات اإلستكشافية، كما أن حدود جهة احلق جماالت العلوم اإلنسانية، ويف العلوم التجريبية ويف 
  ).23(والباطل تتكامل وال تتناقص 

اهتم املعجم مبفاهيم ذات أصول ظاهراتية وأقر بتجذر الذات يف بعض اجلهات لكنه مل يذهب 
تبعد بعيدا يف التصور الذايت املتجلي يف التعابري اللغوية ألن  انتماء السيميائيات إىل البنيوية اليت كانت 

 ).24(كل ما له عالقة بالذات إلقامة دراسة علمية 
   الوعي أساس الفعل-2

تضرب يف أعماق فلسفية عتيقة هي '' اجلهات''و'' املقاصد''ومع ذلك، فإن املعجم اعترف بأن 
وإذا استشف القارئ . أساس للتصورات الفلسفية واللسانية  املعاصرة؛ ومن بني األسس فلسفة كانت

 املعجم من حني إىل آخر فإن النظرية الربسية تأسست على التراث الكانيت وعلى وجود كانت يف
الفلسفة الظاهراتية من حيث التركيز على التطور والصريورة واإلدراك باحلواس، بيد أن بعض أتباع 

أن املقتضى التركييب للحكايات غائي، إذ إن ": يقرر . مدرسة كرمياص أوضح ما كان مضمرا فيها
مؤدية من  حالة أولية لالفتقاد أو عدم التوازن إىل '' مقصدية'' مير كما لو كان حمكوما ب كل شيء

شرط ... املقصدية": ؛ ويقول يف سياق آخر، )25 ("حالة هنائية إلبعاد االفتقاد وإلعادة التوازن
  ).26 ("ضروري لوجود سيميائيات العوامل

مناص منه يف املمارسة اإلنسانية اإلبداعية افتراض الوعي والقصد واملقاصد يف الفعل شيء ال 
وهذه املفاهيم  يصعب جتريدها من احلمولة النفسانية الذاتية كما يسعى إىل ذلك املتبنون . اهلادفة

للصورنة، وآية ذلك أن هناك نظريات حول الفعل اإلنساين، بل هناك نظريات حول الوعي 
 .االصطناعي

    الوعي االصطناعي-3
 املعرفية املعاصرة على مفهوم الوعي وما يتصل به من قصد ومقصدية  وفعل تركز النظريات 

. معتمدة على التحليل النفساين والنظرية الظاهراتية، وعلى السيميائيات الثنائية والسيميائيات الثالثية
  يبحث يف العمليات النفسانية قصد تفسري متظهرات السلوك بإرجاعها إىل"ذلك أن التحليل النفساين 

هكذا جيد القارئ حديثا عن احلاجة والفقد والغريزة اجلنسية والرغبات ). 27 ("اجلذور الالواعية
عزو معىن ما "والظاهراتية تعين . والكبت والوعي والالوعي واألنا األعلى مبا حيتويه من أخالق وعادات

). 28 ("ص الوعيشرط أويل ومؤسس يف رصد خصائ" وهذا الربط بني املعاين واألشياء "إىل كل شيء
والعزو ال بد أن يتأسس على اإلدراك باحلواس أو بامللكات أو باآلالت الذهنية، وكل فعل أو عمل 
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جيب أن يسبقه إدراك ووعي، وكل فعل يفترض أن يكون مالئما لألخالق والعادات وإال سيدخل 
 مرآة للكشف عن الوعي ولعل اخلطاطة السردية يف السيميائيات الثنائية.  األعلى فيكبته'' األنا''

واإلدراك وإشباع احلاجات بإزالة الفقد وإرجاع التوازن؛ ولعل السيميائيات الثالثية ذات الصريورة 
من الكيفية إىل التفرد  فالتقنني، ومن التركيب إىل : تعكس جبالء صريورة اإلدراك والوعي والعمل 

  .العلميالداللة  فالتداول، ومن املمكن إىل االحتمال فالقانون 
حبكم غاية وجوده يف ...) املتعة، املعرفة، احلقيقة(الكائن البشري حمتاج باحث عن شيء ما 

وباهلجرة يكتشف وخيترع ويتعرف . أو بدون وعي/هذا الكون؛ إنه مهاجر إىل ما هاجر إليه بوعي و 
عي يدعون إىل على إمكانياتة، وهذه امليزة البشرية هي ما جعلت بعض الباحثني يف الذكاء االصطنا

 .تشييد نسق يشابه خمترعه مما يفسح اال أمام تقدم البشرية
II -غائية السيميائيات    

واحلديث عن هذا األصل أو . بيد أن احلديث عن الغائية جيب أن يسبق حبديث عن أصل النشأة
ا خفيفا ألنه األولية ضرورة، لكن السيميائيني املعاصرين جتنبوا اخلوض يف هذا اإلشكال، ومسوه مس

مسألة اخللق من عدم، أو اخللق  من شيء، أو كيفية : يطرح مسائل عويصة متعلقة بالعقيدة؛ مثل 
وحنن أيضا ال منا تلك املسائل، وإن ما يعنينا هو أصل نشأة النص . التطور الواردة يف التوراة

 .وصريورته وتوالده وتناسله وتأويالته وغاياته
   التحويل-1

ق عليه لدى كرمياص ومدرسته أن هناك شيئا ما يدعو إىل وجود النص، وشيئا  مما هو متف
مستوى تركييب سطحي وعميق، : لغويا يتوالد  منه ويتناسل عرب مسار توليدي ذي عدة مستويات 

ومستوى داليل، ومستوى منطقي داليل، وكل مستوى من هذه املستويات يتوالد ويتناسل باملربع 
. عالقة التكامل، وعالقة العموم واخلصوص، وعالقة التوفيق: الث عالئق ديناميةالسيميائي الذي فيه ث

. وهذه العالقات هي ما جيعل النص ينمو ويتناسل، عرب التشابه واالختالف، بالتحام واتساق وانسجام
ىل ويتم إجياد التشابه واالختالف واالتساق واالنسجام  بالقراءة التحليلية املستندة إىل املقومات وإ

'' املعارك''السمات، واملقومات السياقية والسمات قد متنح منحا إلثبات اخلواص املذكورة،  كل هذه 
اللغوية ناجتة عن البحث عن موضوع ذي قيمة يسعى املعين إىل االتصال به أو االنفصال عنه يف حتول 

 .أو حتويل مستمر
  الدالة  التوليدية-2
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وهناك أنواع من التحويالت؛  حتويل . يائيات  الربسيةإن التحويل شرط ضروري يف منو السيم
ميتافيزيقي ينتقل فيه احملول من العماء إىل الكيفية  فالتفرد  فالقانون، هناك حتويل لساين  يتم عرب 

املفردة تؤول املفردة، واجلملة تؤول اجلملة والنص يؤول النص :  التعميم أو التخصيص، أو الشرح
: يتعامل مع املفردة أو اجلملة أو النص : ؤول إنساين يفسر ويؤول وحياكي وهكذا دواليك، وهناك م

 .كما هي يف الرياضيات) الدالة التوليدية(اللغة توليد ال هنائي، إهنا السميوسيس 
    التناص-3

ولعل هذا االقتراب هو ما .  ميكن اعتبار التناص قريبا من التحويل واملؤول والدالة  التوليدية
 يعتربه من بني املفاهيم السيميائية مبينا عدم دقته ونتائج عدم الدقة يف تفسريه  وتأويله جعل كرمياص

ومعتربا إياه وسيلة ناجعة إلنشاء دراسات مقارنة إذا '' الدراسات املقارنة''وتطبيقاته، رابطا نشأته ب 
عجم ينسبه إىل وقد شاع أن مفهوم التناص وضعته كريستيفا لكن امل. ما روعيت الدقة يف التناول

فمفهوم . ال يسعنا إال أن نصدق ما ورد يف املعجم لكننا نعترب أن أصل املضمون خمتلفو.باختني
التناص، عند باختني، يتحكم فيه هاجس العالئق بني النصوص والثقافات واللغات يف جو  الدراسات 

 احلداثة اليت جم على وأما مفهوم التناص لدى كريستيفا فموجه من قبل تصورات ما بعد. املقارنة
وحدة الثقافة األوروبية وانسجامها، وعلى عقيدة نظرية  االنعكاس واإلحالة على الواقع، وتدعو إىل 

 .عقيدة  االختالف والتنوع وعدم االنسجام يف اتمع ويف الثقافة
   الذاكرة العظمى-4

) التطور(اهيم ميتافيزيقية مرتبطة  مبف) 29(إن مفاهيم التحويل، واملؤول، والدالة، والتناص 
وسريا على قوانني  التأريخ فإن املنعطف ).  التناص(وتأرخيية فلسفة ) التحويل، والدالة(ورياضية 

ذلك هو مفهوم التشييد املعتدل  الذي . العلمي اجلديد الذي هو العلوم املعرفية يقترح مفهومه  أيضا
وظيفة احلفظ ووظيفة التذكر :   من وظائف خاصةيتأسس على الفطريات والباحات الذهنية مبا تقتضيه

استدالالت معقدة مؤسسة ''إهنا كليات بشرية لكن احمليط جيمدها أو ينشطها؛ إهنا .... ووظيفة الربط
هناك، إذن، ما هو بشري كلي وما هو فردي .  ''على مواضع قدمية آتية من عالقات اإلنسان مع حميطه

 .العظمى يؤلفون بني الطرفني معاشخصي، ولعل أصحاب نظرية الذاكرة 
 :خامتة 

. نكتفي هبذه األوليات، وهي أوليات دالة على غائية السيميائيات اليت ينبه إليها املختصون يف هذا اال
لقد ختم كرمياص إجاباته عن أسئلة تلقاها من خمتصني بغايات  وأهداف األحباث السيميائية مؤكدا أهنا 
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ع االجتماعي والفردي فحسب؛ ولكنها تسعى إىل حتويل اتمع واألفراد، وأن ال دف إىل معرفة الواق
نتائجها القصوى هي عالج للمجتمع؛ والسيميائيات الربسية غائية دف إىل معرفة الواقع وإىل تغيريه 
ضمن تراضي مجاعة معينة مما أدى إىل نشوء فلسفة تربوية سياسية وامسة للمجتمع األمريكي دعيت 

 .ئعيةبالذرا
وعليه، فإن أحباثنا النظرية واملنهاجية جيب أن تتعرف على اخللفيات واألبعاد ال أن تتيه يف سراديب 

وهذه املمارسة التجزيئية هي ما مجد املعارف اإلسالمية وجعلها جمرد حمفوظات، . التفصيالت اتثة
تبارها جمرد حلقات لغوية أو وهي ما جيعل كثريا من القراء ينظرون إىل هذه الدراسات املعاصرة باع

،إن املشروع السيميائي يتيح إعادة  قراءة التراث وقراءة الثقافة املعاصرة مبكوناا املختلفة ما .هندسية
 . يؤدي إىل تقدم اتمع وإصالحه
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