
   16 عدد عالمات

 

 السميائيات وموضوعها
 سعيد بنگراد

 
I- يف بداية القرن املاضي بشر عامل اللسانيات السويسري فردناند دو سوسري مبيالد علم جديد  أطلق 

، هذا العلم الذي ستكون مهمته، كما جاء يف دروسه اليت نشرت بعد وفاته، "السيميولوجيا"عليه اسم 
ولقد كانت الغاية املعلنة والضمنية للسيميولوجيا ". جتماعيةدراسة حياة العالمات داخل احلياة اال"هي 

هي تزويدنا مبعرفة جديدة ستساعدنا، ال حمالة، على فهم أفضل ملناطق هامة من اإلنساين واالجتماعي 
  . ظلت مهملة لوجودها خارج دائرة التصنيفات املعرفية التقليدية
ألمريكي شارل سندرس بورس، يف الضفة ويف نفس الفترة التارخيية تقريبا، كان الفيلسوف ا

األخرى من احمليط األطلسي، يدعو الناس إىل تبين رؤية جديدة يف التعاطي مع الشأن اإلنساين ويف 
وقد أطلق على هذه الرؤية اسم . صياغة ختومه وحتديد حجمه وقياس امتداداته فيما حييط به

  ). لسميائيات اليت نتبىن هنا االسم املعرب هلا وهو ا( السميوطيقا 
ورغم اختالف التسميتني واختالف املنطلقات اإلبستمولوجية، فإن السميائيات ستشيع، عند 

فقد تبنت نتائجها النظرية والتطبيقية علوم . املؤسسني معا، حالة وعي معريف جديد ال حد المتداداته
ب احلقوقي وكل ما له صلة كثرية كاألنتروبولوجيا والسوسيولوجيا والتحليل النفسي والتاريخ، واخلطا

بل لقد شكلت السميائيات، منذ اخلمسينات من القرن املاضي، يف . باآلداب والفنون البصرية وغريها
اال األديب، تيارا فكريا أثرى املمارسة النقدية املعاصرة وأمدها بأشكال جديدة لتصنيف الوقائع 

  . األدبية وفهمها وتأويلها
م الباحثني، يف جماالت متعددة، آفاقا جديدة لتناول املنتوج اإلنساين لقد فتحت السميائيات أما

بل ميكن القول، كما أشرنا إىل ذلك يف الفقرة السابقة، إن السميائيات سامهت . من زوايا نظر جديدة
ولقد . بقدر كبري يف جتديد الوعي النقدي من خالل إعادة النظر يف طريقة التعاطي مع قضايا املعىن

 هذا اال مقترحات هامة عملت على نقل القراءة النقدية من وضع االنطباع واالنفعال قدمت يف
العرضي الزائل والكالم اإلنشائي الذي يقف عند الوصف املباشر للوقائع النصية، إىل التحليل املؤسس 

ها إجراَء فالنصوص، كل النصوص كيفما كانت مواد تعبريها، جيب النظر إليها باعتبار. معرفيا ومجاليا
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والسميائيات صرحية يف هذا اال، فهي تسلم بوحدة الظاهرة . دالليا  ال  جتميعا لعالمات متنافرة
  .الداللية؛ كيفما كانت لغتها وكيفما كان شكل جتليها

وعلى الرغم من املكانة اليت تبوأا السيمائيات، فإا ال تنفرد مبوضوع خاص ا، فهي تم 
. التجربة اإلنسانية العادية شريطة أن تكون هذه املوضوعات جزءا من سريورة دالليةبكل ما ينتمي إىل 

فاملوضوعات املعزولة، املوجودة خارج مدار نسيج السيموز، ال ميكن أن تشكل منطلقا لفهم الذات 
 ذلك أننا ال ميكن أن نتحدث عن سلوك مسيائي إال إذا نظرنا إىل الفعل. اإلنسانية أو قول شيء عنها

خارج جتليه املباشر، فما يصدر عن اإلنسان ال ينظر إليه يف حرفيته، بل يدرك باعتباره حالة إنسانية 
وجود اتمع ذاته رهني بوجود جتارة »و. مندرجة ضمن تسنني ثقايف هو حصيلة لوجود جمتمع

 التجربة فبفضل العالمات استطاع اإلنسان أن يتخلص من اإلدراك اخلام، وأن يتخلص من. للعالمات
  )1. («الصافية، وينفلت من ربقة الزمان واملكان 

فالضحك والبكاء والفرح .  اليومي لإلنسان تشكل موضوعا للسميائياتدمظاهر الوجوإن كل 
واللباس وطريقة استقبال الضيوف وإشارات املرور والطقوس االجتماعية واألشياء اليت نتداوهلا فيما 

فكل لغة من هذه . كلها عالمات نستند إليها يف التواصل مع حميطنابيننا، وكذلك النصوص األدبية، 
اللغات حتتاج إىل تقعيد، أي حتتاج إىل الكشف عن القواعد اليت حتكم طريقتها يف إنتاج معانيها، 

  .مستندة يف ذلك، ويف الكثري من احلاالت، إىل ما تقترحه العلوم األخرى من مفاهيم ورؤى
. السميائيات على طبيعة التدليل ال على املادة اليت تشكل سندا للداللةومن هنا كان التركيز يف 

فكل شيء ميكن أن يعزل وينظر إليه باعتباره كيانا مستقال بذاته وميلك سياقاته اخلاصة، وقادرا، 
  . استنادا إىل عناصره الذاتية، على إنتاج معانيه

ر واحدة، إال أا، يف االشتغال وهذا أمر بالغ الوضوح، فالسميوز من حيث الطبيعة واجلوه
فمكونات كل واقعة تقود إىل حتديد نوعية السميوز ونوعية . والتحقق، ختتلف باختالف الوقائع النصية

فللسرد قواعده وللشعر قواعده، كما أن للمسرح والسينما والصورة قواعد إليها تستند من . اشتغاهلا
  .أجل إنتاج دالالا

ة ال تعود إىل طبيعة املعاين اليت تنتجها األشكال التعبريية املختلفة، إا فهذه التصنيفات املتنوع
فالتميز واالستقاللية . املنتوج الذي تفرزه اإلكراهات اليت يفرضها منط بناء كل شكل تعبريي على حده

 فالسميائيات يف مجيع هذه احلاالت هي حبث يف. آتيان من السريورة اإلنتاجية ال من جوهر الدالالت
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املعىن ال من حيث أصوله وجوهره، بل من حيث انبثاقه عن عمليات بناء نصوص شىت، أي حبث يف 
  . أصول السميوز وأمناط وجودها

ورمبا هذا ما يربر التمييز بني مسيائيات عامة من طبيعة فلسفية، تكتفي بطرح التصورات العامة 
. ة، وبني مسيائيات خاصة تم بالوقائع املخصوصةاليت متكننا من املقارنة بني كل األنساق املنتجة للدالل
حيدد هلا منط " حنو"فهذه اللغات حتتكم إىل . فلكل لغة مسيائيات تتكفل بصياغة قواعدها اخلاصة

واملقصود بالنحو يف مجيع هذه احلاالت هو جمموعة من القواعد اخلاصة . وجودها ومنط اشتغاهلا
ضمن يف آن واحد ما يعود إىل التركيب وما يعود إىل باشتغال كل نسق على حده، وهي قواعد تت

إن احلقل . فال ميكن للصورة مثال أن تنتج دالالا بنفس الطريقة اليت ينتج ا السرد دالالته. الداللة
الذي تنتمي إليه الوقائع املدروسة، هو الذي يفرض سلطته وإرغاماته منتجا بذلك مفاهيمه وأدواته 

 )2. ( اإلجرائية اخلاصة
 

II- استنادا إىل هذا، فإن املوضوع الرئيس للسميائيات هو السريورة املؤدية إىل إنتاج الداللة، أي ما 
 والسميوز يف التصور الداليل الغريب هي ).sémiosis( يطلق عليه يف االصطالح السميائي السميوز 

.  شيء ما باعتباره عالمةالفعل املؤدي إىل إنتاج الدالالت وتداوهلا، أي سريورة يشتغل من خالهلا
باعتبارها ) أو الوظيفة السميائية يف اصطالح لويس هاملسليف( وهذا التصور الذي حييل على السميوز 

بداية وغاية لكل فعل مسيائي جيد أصوله األوىل يف تعاليم املؤسسني األولني سوسري وبورس، فكالمها 
فهي ال ميكن أن تكون معطى سابقا . تغال والتداولنظر إىل الداللة باعتبارها سريورة يف الوجود واالش

فكل فعل ينتج، حلظة حتققه، سلسلة من القيم الداللية . أو الحقا للفعل اإلنساين، إا الفعل ذاته
ذلك أن التسنني الثقايف هو وحده . تستند، يف وجودها، إىل العرف االجتماعي وتواضع االستعمال

وهذا الطابع جيد مربره األساس يف طبيعة الفعل ذاته، . ها املختلفةالذي يسمح بفهمها واستيعاب أبعاد
وعليه  فأن تكون السميوز نسيجا . فكل فعل هو سريورة مركبة وال ميكن أن يكون كلية مكتفية بذاا

من العالمات، فهذا معناه أن ما حيدد هويتها ليس مادة أصلية وليس عناصر معزولة بل مفهوم العالقة 
ال باعتباره أداة التعرف األوىل ينتج مدلوال وفق عالقة مبنية على ترابط اعتباطي، وهذه فالد. ذاته

فالوظيفة األصلية للعالمة هي وظيفة اختالفية منبثقة عن . العالقة هي ما حيدد فعل إنتاج املعاين وتداوله
 . عالقة وليست حصيلة ملادة دالة بذاا

ثا للشيء وال سابقا عليه، بل هو حصيلة ما تضيفه  املمارسة وعلى هذا األساس، فإن املعىن ليس حماي
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فالعالمة كما يقول إيكو تولد كلما استعمل اإلنسان . اإلنسانية إىل الوجود املادي الذي مييز األشياء
والداللة، استنادا إىل ذلك، هي حصيلة العالقات املمكنة بني الشيء املمثل وأداة . شيئا حمل شيء آخر

فالعالمة عند .  يربر كل اإلحاالت املمكنة الرابطة بني العناصر املكونة للسلوك السيمائيالتمثيل وما
سوسري كما هي عند بورس حصيلة لعالقة بني حدود تعود يف أصلها إىل حماولة استيعاب املعطى 

  .التجرييب ونقله إىل عامل املفهمة اليت يصوغ حدودها اللسان الطبيعي
 بني الروابط - شرقا وغربا -فقد ميز كل الذين اشتغلوا باللغةوهذا التصور ليس جديدا، 

. وبني األشكال الثقافية احملددة للحياة اإلنسانية) أو البيولوجيا ( التوسطية، بني ما تعطيه الطبيعة 
فاألشياء هي ما تراه حواسنا . كالم وأشياء وأفكار: فأرسطو حيدد عناصر كل حوار يف ثالثة  حدود 

قولنا، أما االفكار فهي أداتنا ملعرفة األشياء وأما الكالم فهو االصوات املتمفصلة يف وما تدركه ع
وال ميكن أن تشتغل هذه العناصر جمتمعة دون أن يكون هناك . وحدات، وهي ما خيرب عن األفكار

ط هو ما رابط جيعل منها كيانا قادرا على إنتاج داللة ختص عالقتنا بالكون الذي حييط بنا؛ إن هذا الراب
 ذلك أن «. اليت جتعل من هذه العناصر عالمة مكتفية بذاا) السميوز( نطلق عليه سريورة التدليل 

وليس بعيدا عن هذا التصور ما نصادفه يف البحث ) . 3 ( «األلفاظ دالة على املعاين بتواطؤ ال بالطبع 
ود يف األذهان ووجود يف اللسان اللغوي العريب، فقد شاع عندهم أن األشياء هلا وجود يف العيان ووج

من هنا، فإن . فاألول دال على املرجع والثاين يشري إىل املدلول أما الثالث فهوما نطلق عليه الدال). 4(
 كون اللفظ حبيث مىت أطلق «السريورة الداللية تستند إىل عالقات جتمع بني عنصرين على األقل، فهي 

كون الشيء حبالة يلزم من العلم به العلم بشيء آخر، والشيء  «أو هي ) 5 (»فهم معناه  للعلم بوضعه
 معىن  اللفظ أن يكون إذا ارتسم «وعلى هذا األساس فإن ) 6. («األول هو الدال والثاين هو املدلول 

يف اخليال مسموع اسم، ارتسم يف النفس معىن، فتعرف النفس أن هذا املسموع هلذا املفهوم، فكلما 
واالرتسام هو اشتقاق صورة من موضوع غري حمدد، ) 7. («فس التفتت إىل معناه أورده احلس على الن

ويكون هذا االشتقاق نتيجة سريورة تقليصية تقصي العناصر احلشوية لتنتج قسما، والقسم ليس معطى 
 فالعالمة اللسانية ال تربط بني اسم وشيء «خاما، بل هو بناء معقد يقوم به التسنني وختتزنه الذاكرة، 

يستدعي التخلص " شجرة"فاحلصول على مفهوم ) سوسري( .«بل تربط بني صورة مسعية وتصور ذهين 
من كل العناصر اخلاصة ذه الشجرة أو تلك ، فالثمار ولون األوراق واحلجم ال تشكل عناصر مالئمة 

ذور ممتدة  الستخراج مدلول ألا خاصة بشجرة بعينها، يف حني أن القول بأن الشجرة نبات كبري له ج
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يف األرض وأغصان عالية يف السماء، إشارة  إىل عناصر قادرة على خلق القسم الذي حيتوي على كل 
  .األشجاراملمكنة

وتوضح كل السياقات السابقة أن األلفاظ دالة على املعاين  ال  األشياء، فالعامل اخلارجي ال 
ن، فغيابه عن التعريف الذي يعطى للعالمة يتسرب إىل الذهن إال باعتباره ما يستوجب النقل إىل اللسا

 .بتعبري بورس" حتل حمله" ال يعين نفيا لوجوده، ولكنه حيوله إىل مفاهيم 
 

III- ويف ). إيكو(  إن األمر، يف مجيع احلاالت، يتعلق ببناء حقل إدراكي يقود إىل الفهم والتجريد
 ميكن أن يكون سوى سريورة تصور بورس فإن كل تعرف على ما يوجد خارج الذات املدركة ال

فهذه السريورة تربط بني املوضوع املدرك وجممل الترسيمات الثقافية ). abductif) (8( افتراضية 
فنحن نتعرف على ما يوجد خارجنا ومننحه امسا وصفة استنادا إىل دروس الثقافة، فهي اليت . السابقة

 فال ميكن للنسخة يف ذاا أن تكون سندا .منحت هذا املوضوع موقعا جمردا داخل الذاكرة اللسانية
انطالقا من هذا املعطى، ال ينظر . لواقعة إبالغية إن هي مل تكن أحد التحققات املمكنة للنموذج

اإلدراك إىل النسخة إال باعتبارها السبيل الذي سيقود من جديد إىل إعادة بناء النموذج، وإذا غاب 
  . عامل واستيعاب صوره املتعددةالنموذج غابت معه كل إمكانيات فهم ال

 وأنا أسري يف زقاق «وهذا ما تؤكده التجربة اإلدراكية العادية، فإذا صادف أن الحظت ليال 
على ماذا يدل هذا "وكان بإمكاين أيضا أن أقول ( ما هذا ؟ : مظلم وجود شيء غامض وتساءلت 

أنسق بني : أركز حينها اهتمامي س) ؟ فاالستعمال اللساين هنا يشري إىل هواجس فلسفية " الشيء
أي أضع أمام النموذج ( املميزات، أحاول استحضار بعض اخلطاطات اليت توفرها يل التجارب السابقة 

إن األمر : لقد فهمت اآلن . ، وأشكل حقال إدراكيا ممكنا)الداليل جمموعة من املميزات الغامضة 
وجتهله  الثقافة اليت كربت يف ( فلو كان األمر يتعلق حبيوان غريب مل يسبق يل أن رأيته . يتعلق بقطة

  ) 9(»قد أكون عنه انطباعات غري دقيقة، قد تتطابق مع تسمية خاطئة. فإنين لن أتعرف عليه) أحضاا 
دخل ويف هذه احلالة فإن إدراك الشيء وتبني معامله يترادفان مع التسمية، والتسمية هي امل

الرئيس إىل نقل العامل اخلارجي من وضعه األصلي داخل طبيعة غري حمددة املعامل، إىل دائرة املفاهيم 
د اخل اللسان وداخل الذاكرة اإلنسانية، وهذه الذاكرة هي وحدها اليت  )10(اردة اليت متنحه موقعا 

إن . كل ما نعرفه عن العامل اخلارجيفاللغة هي اليت متدنا ب. ستقود إىل إنتاج السلوك السميائي وتقعيده
  .الذاكرة اإلنسانية هي، يف املقام األول، ذاكرة لسانية
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من هنا ميكن النظر إىل السلوك السميائي باعتباره حالة ثقافية تعد نقيضا لكل معطى، طبيعيا 
مزيا أي فالعني مثال تبصر وستظل تبصر إىل ما ال اية، لكنها لن تنتج سلوكا ر. كان أم بيولوجيا

والغمز هو اإلشارة بالعني واحلاجب " ( غمز"مسيائيا، أما عندما تنتج حركة ويدركها الناس على أا 
، فإا سترتاح عن الفعل البيولوجي لكي تدخل دائرة الثقايف املسنن )واجلفن كما جاء يف لسان العرب

السند املادي، والداللة كما هو فال عالقة للغمز بالفعل البيولوجي إال من حيث . اجتماعيا وحضاريا
معروف ال تكترث للمادة احلاملة هلا، لذا فإن ما جيعل من هذه احلركة سلوكا سيميائيا هو التسنني 

  .الثقايف الذي ينظر إليها باعتبارها فعال رمزيا
وعلى هذا األساس، ال ميكن أبدا أن نتصور حدودا للحياة خارج املضامني اليت حتيل عليها 

فالكلمات مثال، كما يقول إيكو، ال تعني شيئا يف . االجتماعية وعلى رأسها اللسان الطبيعياللغات 
وهذا ما حييل على تصور خاص للمرجع، فما ينتمي . العامل اخلارجي ولكنها تعد سندا ملضامني ثقافية

وجود من خالل إىل العامل اخلارجي، ال حيضر يف التجربة اإلنسانية من خالل أبعاده امللموسة، بل هو م
" وهذا ما دفع الكثريين إىل إعادة النظر يف مفاهيم سادت لفترة طويلة من قبيل . إحاالته الثقافية

فهذه املفاهيم مل تعد هلا قيمة تذكر يف فهم الوقائع ". احلقيقة" و" االنعكاس" و" الصدق" و" الواقعية
 .والكشف عن خمزوا الداليل

 
IV-نادا إىل هذا التصور، إن السميائيات هي يف املقام األول سريورة  أال ميكن القول إذن، است

لتحويل العامل من احلالة السدميية واألحادية وانعدام الشكل إىل ما حيدد األشكال املختلفة لإلدراك ؟ 
وبعبارة أخرى، أال ميكن أن تكون السميائيات، يف اية التحليل، شكلنة للعامل ؟ إن كل التصورات 

فالشكلنة، يف البدء ويف النهاية، هي حتويل املتصل . منطلقاا تتفق على هذا التحديدباختالف 
والالعضوي والالمتمفصل والعدمي الشكل إىل موضوعات ثقافية تستلزم النظر إليها باعتبارها عصارة 

إعطاء "  مثل فالتعابري اليت نصادفها مرارا يف أدبيات السميائيات. الفعل اإلنساين وآثاره فيما حييط بنا
ميائية وأشكال تشري إىل جوهر السريورة الس" إنتاج الدالالت وتداوهلا" أو " توليد معىن " أو " معىن 
واملفصلة . مادة عمياء بكماء ال تدل، والحتيل على أي شيء سوى ذاا) continuum( فاملتصل. جتلياا

  . رب عن املادة وجيعلها قابلة لإلبالغوحدها هي اليت تقود إىل إنتاج الوحدات الداللية، أي ما خي
وبناء عليه، فإن السريورة الداللية اليت تقود إىل الكشف عن املعاين وأمناط وجودها من خالل 

ال تدل " شجرة "فكلمة . مواد تعبريية متنوعة هي ما يشكل املوضوع الفعلي واحلقيقي للسميائيات
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يف الكلمة أو يف الشيء الذي حتيل عليه، إن هذه ألن هناك طاقة معنوية حدسية مودعة بشكل قبلي 
الكلمة قادرة على إنتاج معانيها من خالل سلسلة من العمليات اليت التدركها العني احملسوسة، وهذه 

هي جمموعة من األصوات املنظمة وفق / الشجرة/ فـ : العمليات هي ما يشكل كل سريورة داللية 
ا على صورة ذهنية أو مفهوم خاص بالشجرة، ويعد هذا بناء عريف، وهذه األصوات حتيل بدوره

ذلك أن الشجرة ال . املفهوم  ثالثا سريورة تقليصية م العناصر احملددة هلوية الشيء يف العامل اخلارجي
هذه الشجرة يف هذا املكان وهذا الزمان بالذات وليس غريمها، بل تدل : تدل على كيان خمصوص 

وهو ما . نسخ املمكنة، وهذا ما جيعل من إمكانية التواصل أمرا وارداعلى منوذج عام حيتوي كل ال
  .أشرنا إليه حني حتدثنا عن العالقة بني النسخة والنموذج

وهذه السريورة ليست خاصة بالكلمات فقط، فاشتغال اإلمياءات والطقوس وموضوعات العامل 
ت ال تدل من تلقاء نفسها ألا فهذه الكيانا. اخلارجي خيضع لنفس السريورة ويتبع نفس القواعد

ختتزن داخلها معاين مسبقة وموجودة بشكل سابق على ظهور السلوك اإلنساين املتمفصل يف وحدات 
وبعبارة . دالة، إا دالة يف حدود وجود ثقافة تسند جممل دالالا التقريرية واإلحيائية على حد سواء

قل الثقايف الذي نستند إليه من أجل احلكم على أخرى إا دالة يف حدود قدرتنا على استحضار احل
  .الظواهر أو تأويل الوقائع أو فهم  القيم وإدراكها

ومعانقتها لعامل ال ينتهي من ) املادي ( إن انزياح األشياء واإلمياءات عن وضعها األصلي 
رجل، وما فما يصدر عن اليد والرأس واحلاجب واملنكبني واأل. الدالالت مثال على هذه السريورة

الذي يشكل مادته، بل األمر مرتبط " نوعية اللحم"يقوله اجلسد وهو يتهادى مزهوا مبفاتنه، اليعود إىل 
  . بالتسنينات الثقافية املسبقة اليت جتعل من اجلسد لغة ال تقل تعبريية عن وحدات اللسان الطبيعي

مفصل يف حركة مسيوزية هلا ويف هذه احلالة أيضا حيق لنا أن نتحدث عن السلوك السميائي املت
وامللفوظ سلسلة من اإلمياءات املنتظمة داخل نسق خاص ( فكل ملفوظ إميائي . قواعدها ومنطقها

ينتج معانيه اخلاصة به، وأي تغيري يلحق ذا النظام سيقود إىل تغيري يف معاين ) ومنتج لداللة خاصة 
بارها وحدات ثقافية منتظمة وفق تقابالت ال ميكن وهلذا السبب نظر الكثريون إىل الداللة باعت. امللفوظ

 املعىن ال ميكن أن يصبح مرئيا إال يف عالقته بالنسق »فـ. أن تدرك إال من خالل استحضار سياق بعينه
  )11 (»املولد له

على شبكة مركبة من العالمات معناه أن ما حيدد هويته  ليس )  السميوز( فارتكاز  التدليل 
فالدال . ية بذاا، وليس عناصر معزولة عن بعضها البعض، بل مفهوم العالقة ذاتهمادة  أصلية مكتف
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، وتقوم هذه العالقة، من خالل اعتباطيتها، بإنتاج )اعتباطية ( حييل على املدلول وفق عالقة عرفية 
قة فالوظيفة األصلية للعالمة هي وظيفة اختالفية، فهي نتاج عال. املعاين وتداوهلا وفق قواعد خاصة
وهلذا فإن التدليل هو شبكة غنية من العالقات، وتشكل هذه الشبكة، . وليست حصيلة ملادة دالة بذاا

يف ذات الوقت، سلسلة من اإلكراهات املفروضة على املعىن، فهي ما حيدد طرق انتشاره، وكل حماولة 
وكل قراءة هي يف واقع (ئقية لتحديد منط املعىن جيب أن متر بالضرورة عرب إعادة بناء هذه الشبكة العال

  ).األمر حماولة إلعادة بناء النص من خالل إعادة بناء قصديته 
، ولن "نسق العالمات" من هنا فإن املعىن باعتباره شبكة عالئقية يعد األساس الذي ينبين عليه 

بناء منطقه تكون السميوز، تبعا لذلك، سوى معىن منتشر يفترض يف اإلجراء التحليلي أن يقوم بإعادة 
). ع ذلك إمكانية وصفه وحتديد ختومهلنتصور حالة نص يتطور يف اجتاهات متعددة ويقدم م( الداخلي 

فالسميوز ليست تعيينا لشيء وال رصدا ملعىن واحد ووحيد، إا على العكس من ذلك إنتاج، واإلنتاج 
. اعتباره سلسلة من اإلحاالت املتتاليةمعناه اخلروج من الدائرة الضيقة للتعيني إىل ما حييل على التأويل ب

إن السميوز مطاردة  للمعىن ال ترحم،  فبقدر ما يتمنع املعىن ويتدلل ويزداد غنجه، بقدر ما تتشعب 
" مسارات السميوز وتتعقد شبكتها وتكرب لذا ويكرب حجم التأويل ويزداد كثافة ومتاسكا ويؤدي إىل 

إن الفائض يف املعىن حيول السميوز إىل لعبة قواعدها .  بتعبري إيكو"انزالقات داللية ال حصر هلا وال عد 
وهذا ما يشكل قلب القضايا اخلاصة . معروفة منذ البداية، فهي واجهة مفتوحة ال سر فيها وال عمق

  .بالداللة وسبل الكشف عنها
معطى فمن جهة ال ميكن احلديث عن الداللة إال من خالل عالقة هي ذاا بؤرة لسريورة ال 

ما ( مكتف بذاته، وال ميكن للداللة، من جهة ثانية أن تقف عند حدود التعيني املباشر للمراجع املادية 
فالتوسط بني اإلنسان وعامله حالة مسلم ا، وال ميكن ). يشري إىل البعد النفعي يف التجربة اإلنسانية

وهي أدوات ( جممل حاالت إدراكه لإلنسان أن يعي ذاته وحميطه خارج األشكال الرمزية  اليت تصوغ 
إال أن وقوف العالمة عند حدود ما يعني ويصف أمر مناف ). التوسط بامتياز كما يقول كاسريير

رع إليها  كلما حاصرتنا " حمميات داللية" فالرغبة يف خلق . لطبيعة املعىن ومناف لطبيعة احلياة ذاا
لذلك كانت العالمة أيضا مهدا .  ضرورة الفن ذاتهاحلياة بإكراهاا النفعية أمر طبيعي  وضروري

  .لدالالت نطلق عليها اإلحياء أواملعاين الثانية
وليس غريبا أن تتطور، انطالقا من مقترحات بورس مثال، جمموعة من التصورات اليت جعلت من 

بل إن هناك من . )انظر كتابات أومبريتو إيكو األخرية ( السميائيات يف املقام األول نظرية يف التأويل 
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. نظر إىل هذه السميائيات باعتبارها اللبنة األوىل اليت استندت إلىها التفكيكية يف بناء تصورها للداللة
فأن تكون السميوز حركة ال متناهية من اإلحاالت فهذا معناه أن العالمة مبجرد ما تتخلص من قصدية 

نها تكون كل السياقات حمتملة، وتكون كل حمفل التلفظ، فإا تنشر خيوطها يف كل االجتاهات، حي
ولقد أبدى دريدا إعجابا كبريا  بفكرة اإلحاالت اليت ال تنتهي عند حد كما تصور . الدالالت ممكنة
.  ذهب بعيدا يف االجتاه الذي يطلق عليه تفكيكية املدلول املتعايل«فبورس يف تصور دريدا . ذلك بورس

إن األمر يتعلق هنا . بوضع حد ائي لإلحالة من عالمة إىل أخرىفهذا املدلول سيقوم،  يف حلظة ما، 
بشيء مثل التمركز الذايت وميتافيزيقا احلضور اسدة يف الرغبة القوية والنسقية اليت ال ميكن كبح 

. واحلال أن بورس كان يعترب الحمدودية اإلحالة معيارا يدلنا على وجود نسق من العالمات. مجاحها
)                             12(«فالشيء ذاته عالمة . نان للداللة هو نفسه ما جيعل توقفها أمرا مستحيالفما يطلق الع
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