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  مفاهيم يف السميائيات
 سعيد بنگراد                

 
إا دراسة للسلوك اإلنساين . إن السميائيات يف معناها األكثر بداهة هي تساؤالت حول املعىن

 ال ميكن هلذا السلوك أن - صرحية أو ضمنية -ففي غياب قصدية . باعتباره حالة ثقافية منتجة للمعاين
إن هذه القصدية هي أساس كل القضايا املعرفية اليت . اره حييل على معىنيكون داال، أي مدركا باعتب

عربت عن نفسها من خالل جمموعة من املفاهيم اخلاصة باملعىن من حيث الوجود واملادة والتداول 
فالوجود اإلنساين، باعتباره وجودا للمعىن ويف املعىن،  أنتج جمموعة من املفاهيم املعربة عن . والسريورة

وعلى هذا األساس، فإن أي تساؤل عن املعىن هو .  املعىن باعتباره غطاء مسيكا  للممارسة اإلنسانيةهذا
وسنحاول فيما سيأيت حتديد ). 1 (» تساؤل عن معىن النشاط اإلنساين وعن معىن التاريخ»يف واقع األمر

 .  هذا االبعض مضامني هذه املفاهيم استنادا إىل التصورات اليت اقترحتها السميائيات يف

  احملايثة  
من املفاهيم اليت أشاعتها البنيوية يف بداية الستينات، ليصبح بعد ذلك " احملايثة " يعد مفهوم 

هو كلمة السر اليت " التحليل احملايث"وأصبح . مفهوما مركزيا استنادا إليه يفهم النص وتنجز قراءاته
هو وحده الذي جييب " التحليل احملايث" ف. دواءيتداوهلا البنيويون كبضاعة مهربة تشفي من كل األ

واملقصود بالتحليل احملايث أن النص ال ينظر إليه إال يف ذاته . عن كل األسئلة ويدرك كل املعاين
واحملايثة ذا املعىن هي عزل النص والتخلص من كل السياقات . مفصوال عن أي شيء يوجد خارجه

  . بذاته وميتلك دالالته يف انفصال عن أي شيء آخرفاملعىن ينتجه نص مستقل . احمليطة به
فاحملايثة هي ما . ومع ذلك، فإن احملايثة هلا أصول أخرى غري ما أثبتته البنيوية يف تفاصيل حتاليلها

هو معطى بشكل سابق على الفعل اإلنساين ومتفصالته، فهي، كما يشري إىل ذلك الالند يف 
يل على كل ما هو موجود بشكل ثابت وقار يف كائن ما، نشاط حي: مرتبطة بنشاطني ) 2(قاموسه،

ويف احلالتني معا نكون أمام مضامني . وآخر حييل على ما يصدر عن كائن ما معربا عن طبيعته األصلية
ويف هذا السياق فإن احملايثة هي رصد لعناصر ال تفرزها السريورة . سابقة ومعطاة مع الطبيعة ذاا

  . مدرج داخل الزمنية باعتبارها مدى خيرب عن املضامني وينوعهاالطبيعية لسلوك إنساين 
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شرح السريورة املنتجة للتلفظ اإلنساين باعتباره مدخال )3(ولقد حاول القديس أوغستني 
ميتلكها اهللا ويسرا إىل " معرفة حمايثة" أساسا حنو الفهم وإنتاج الدالالت، من خالل القول بوجود 

لفظ القلب وهو لفظ مفكر فيه خارج أي لسان وهو ما يشبه : ألفاظ ثالثة اإلنسان عرب مفصلتها يف 
القدرة اليت ميلكها اإلنسان من أجل اكتساب اللغة، واللفظ الداخلي، وهو لفظ مفكر فيه من خالل 
لسان ما، وهو ما يشبه حلظة تصور العامل من خالل حدود لسانية، مث اللفظ اخلارجي، وهو اللفظ 

واألساس يف كل هذا أن املعرفة، من منظور الهويت، سابقة يف . ه الفرد اختيارا أو قدراالذي ينتسب إلي
  .الوجود على السلوك اإلنساين ومصدرها حمفل متعال، وال يقوم اإلنسان إال بتصريفها يف وقائع بعينها
 وتعد هذه التعاريف مدخال رئيسا لتحديد مضمون هذا املفهوم يف مواقعه اجلديدة كالتحليل

الداللة "السردي مثال، حيث يشار إىل مفاهيم مشتقة منه وال تدرك إال يف عالقتها به من قبيل 
ولقد كانت السميائيات السردية، خاصة حتت ". النص ومستوياته"و" مستويات التحليل"و" األصولية

ر اخلارجية، تأثري ياملسليف، الذي كان يقول بضرورة دراسة اللسان دراسة حمايثة بعيدا عن كل العناص
  . سباقة إىل االستفادة من املردودية والتحليلية هلذا املبدأ يف حتديد مستويات الداللة وأمناط تشكلها

فاستنادا إىل روح هذا املفهوم تبلورت الفكرة القائلة بأن الداللة ال تكترث للمادة احلاملة هلا، 
مادة ( ا معناه أن هناك سقفا مضمونيا وهذ. وال دور هلذه املادة يف ظهورها وانتشارها واستهالكها

  . يتحدد من خالل ثنائيات توجد خارج مدارات التحقق) مضمونية حمايثة 
وعلى هذا األساس كان احلديث عن احملايثة والتجلي باعتبارمها يغطيان منطني للوجود يف حياة 

ي املادة اليت يستند إليها املبدع املادة املضمونية العدمية الشكل، وه: الداللة وجتليها عربالوسيط السردي 
وهناك األشكال املضمونية اليت تشري إىل التحققات اخلطابية . بدئيا من أجل إنتاج نصوص خمصوصة

  . املخصوصة، وهي ما خيرب عن التلوين الثقايف اخلاص بتوزيع املادة املضمونية
إن األمر يتعلق بالنماذج .  أو غريهاعلى أن املادة احملايثة يف هذا اال العالقة هلا مبضامني إهلية

فمن نافلة القول إننا نتواصل من خالل . السلوكية اليت تفرزها املمارسة وتضعها أساسا  لكل تواصل
واحلاصل أن املادة اليت نتحدث عنها هي وليدة ممارسة سابقة . النماذج ال من خالل النسخ املتحققة

 .غتين يف ذات الوقت من خالل كل حتققمتكن السلوك املفرد من التحقق املعقول وت
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    املعىن
فاملعىن من املفاهيم اليت تستعصي . استنادا إىل مفهوم احملايثة ميكن تناول املعىن وحتديد مداراته

ورغم أن االستعمال العادي ال مييز إال نادرا بني املعىن والداللة، فإن الفرق . على التحديد والضبط
 عجب أن جند ياملسليف، وهو صاحب مدرسة قائمة الذات يف التحليل وال. بينهما واسع وكبري

وباعتباره كذلك،  فإنه قريب من مفهوم . الداليل، جيعل من املعىن املادة اليت تشتق منها الدالالت
كما يتصوره كانط، فباإلمكان أن نتعرف على الطاولة من حيث االمتداد واملقاومة " الشيء يف ذاته"

  . ولكننا ال نستطيع التعرف على جوهر الطاولةواللون والذوق 
 أوال باعتباره ما يسمح بالقيام «: ولعل هذا ما دفع گرمياص إىل النظر إىل املعىن من زاويتني 

بعمليات الشرح والتسنينات اليت تنقلنا من سنن إىل آخر، وثانيا باعتباره ما يؤسس النشاط اإلنساين 
 ) 4. (»ن أن يقال عن املعىن قبل أن تتم مفصلته على شكل دالالتفال شيء ميك. منظورا إليه كقصدية

ويضعنا هذا األمر أمام تقابل جديد يصف العالقة بني املعىن باعتباره مادة، وبني الداللة باعتبارها شكال 
وهلذا فإن ما تدرسه السميائيات، يف تصور گرمياص على األقل، ليس جواهر .  هلذا املعىن ومشتقة منه

ية مكتفية بذاا؛  إا تدرس، على النقيض من ذلك، أشكاال مضمونية، وهي ما يشري إىل مضمون
ما نعرفه عن اخلري ليس مادة، بل أشكال تتحقق يف الصيغ اليت يتم ( التحققات املمكنة للمادة األصلية 

  ).من خالهلا جتسيد فكرة اخلري 
د تقريري وآخر إحيائي، فقد نظر إىل أما داخل االستقطاب الثنائي الشهري الذي مييز بني بع

فما يفهم بشكل مباشر من الواقعة دومنا استعانة بشيء آخر يطلق عليه . املعىن من زاوية ضيقة جدا
املعىن، يف حني تعد الدالالت غري املعطاة بشكل مباشر معاين ثانية، أو دالالت مصدرها الثقافة 

الل تنشيط ذاكرة الواقعة والدفع ا إىل تسليم كل والتاريخ، وهي دالالت يتم احلصول عليها من خ
  .ففي احلالة األوىل يطلق على املعىن التقرير، ويطلق عليه يف احلالة الثانية اإلحياء. دالالا

وليس بعيدا عن ذلك ما نعثر عليه يف التراث العريب حيث ميزت الشعرية العربية ممثلة يف أحد 
:  ضربني «، فالكالم عند عبد القاهراجلرجاين مثال  على "عىن املعىنم"و" املعىن"رموزها الشاخمة بني 

ضرب أنت تصل منه إىل الغرض بداللة اللفظ وحده وضرب آخر يدلك اللفظ على معناه الذي 
فها هنا عبارة (...) يقتضيه موضوعه يف اللغة، مث جتد لذلك املعىن داللة ثانية تصل ا إىل الغرض 

، تعين باملعىن املفهوم من ظاهر اللفظ والذي تصل إليه "معىن املعىن" و" املعىن " :خمتصرة وهي أن نقول 
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). 5 (»أن تعقل من اللفظ معىن، مث يفضي بك ذلك املعىن إىل معىن آخر" مبعىن املعىن"بغري واسطة، و
لعالمة فاملعىن األول كما يتجلى من خالل فعل اإلحالة األوىل هو اإلحالة املباشرة اليت تتم داخل ا
  . وبشكل مباشر، أما معىن املعىن فهو الداللة اليت تشري إىل السياقات املمكنة اليت تشتمل عليها العالمة

وتلك هي املنطلقات األساس اليت انبنت عليها فكرة السميوز، أي السريورة اليت تشترطها 
وىل، واالمتدادات فاألصل واحد، أي معىن معطى من خالل حلظة اإلحالة األ. الدالالت لكي توجد

وهو أمر ال خيص كلمات اللسان فحسب، بل يشمل كل ما تنتجه املمارسة اإلنسانية من . متنوعة
ويف هذا املستوى يقف التدليل عند حدود رصد النفعي املباشر . أشياء وإمياءات أو كلمات أو طقوس

كره والضروري لإليغال يف احمللي يف السلوك اإلنساين، أما يف املستوى الثاين فيتم التخلص من العام امل
يف احلالة األوىل يشار إىل . حينها تربز قيمة املتعة اليت تولدها الدالالت غري اإلكراهية. والثقايف واخلاص

 .تأويل مباشر وعفوي، ويشار يف احلالة الثانية إىل تأويل حيوي ينشط ذاكرة الكلمات والوقائع

  الداللة
 تصور العالقات بني احلدود املنتجة للقيم املضمونية وتداوهلا، حيل الداللة على مفهوم رئيس يف

خارج مدار سريورة تتمحور حول مفهوم " كم معنوي" ، فال ميكن تصور "السريورة"ويتعلق األمر ب
الداللة «وعلى هذا األساس فإن مفهوم  . العالقة باعتبارها احلد األساس يف إنتاج أي نشاط داليل

بل ميكن القول إن رصد شروط إنتاج ) 6. («حوله النشاط السميائي يف جممله مفهوم مركزي  ينتظم 
 .الداللة، هو رصد للضوابط الثقافية اليت تشتغل كقوانني يتم استنادا إليها تأويل كل الوقائع

وعلى هذا األساس، إذا كان املعىن يشري، كما رأينا ذلك أعاله، إىل كم مادي عدمي الشكل وسابق 
وهلذا فهي من جهة، . على التمفصل، فإن الداللة هي الناتج الصايف هلذه املادة وهي وجهه املتحقق

ليست مفصولة عن شروط إنتاجها، فكل نسق له إرغاماته اخلاصة، وله أمناطه يف إنتاج 
، وليست مفصولة،  من جهة ثانية، ...)النصوص والصور والوقائع االجتماعية واملوضوعات (الالته،د

عن التدليل ذاته، فالداللة ليست معطى جاهزا، بل هي حصيلة روابط جتمع بني أداة للتمثيل وبني شيء 
حالة يوضع للتمثيل ضمن رابط ضروري جيمع بني التمثيل وما يوضع للتمثيل، أي ما يضمن اإل

  .استقباال على نفس املوضوع يف حاالته املتنوعة
من خالل حتويله من طابعه املادي إىل أشكال " سريورة إلنتاج املعىن" وألن الداللة هي 

مضمونية تدرك ضمن السياقات املتنوعة، فإا ليست مفصولة عن حقل داليل غين مبفاهيم تشري كلها 
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وهكذا استنادا إىل مفهوم الداللة مت حنت جمموعة من املفاهيم . اإىل طبيعة هذه السريورة وأمناط وجوده
" الوظيفة السميائية"اليت حتيل على نفس النشاط منظورا إليه يف حاالت حتققه املتنوعة من قبيل 

 ضمن سياقاا النظرية -وكلها مفاهيم تدل ). بارث" (االندالل"و) بورس(السميوز "، و )ياملسليف(
  . ورة والشروط اليت تنتج ضمنها اآلثار املعنوية على السري-اخلاصة

وهذا أمر بالغ األمهية، فالسميائيات ال تبحث عن دالالت جاهزة أو معطاة بشكل سابق على 
املمارسة اإلنسانية، إن السميائيات حبث يف شروط اإلنتاج والتداول واالستهالك، مع كل ما يترتب 

فما يستهوي النشاط السميائي . ال السلوك اإلنساين ذاتهعن ذلك من تصنيفات تطال الداللة كما تط
ليس املعىن ارد واملعطى، فهذه مرحلة سابقة على اإلنتاج السميائي، بل املعىن من حيث هو حتققات 

  .متنوعة ميزا التمنع واالستعصاء على الضبط
 جهة،  إىل ولقد ارتبط مفهوم الداللة عند بورس مبفهوم السميوز، وهو مفهوم يشري، من

القدرة على إنتاج داللة ما استنادا إىل روابط صرحية هي ما يشكل جوهر العالمة وشرط وجودها، 
. ويشري، من جهة ثانية،  إىل سريورة التأويل اليت تعد إوالية ضمنية داخل أي سريورة إلنتاج الداللة

ن تصور إحاالت متتالية تستعيد ما فبما أن املوضوع املطروح للتمثيل يتجاوز بالضرورة أداة التمثيل، فإ
ومن هنا ارتبطت فكرة التأويل عند بورس . مت إمهاله يف اإلحالة األوىل أمر ممكن، بل هو أمر ضروري

 .وهذا ما سنتناوله  يف الفقرة املوالية. بفكرة إنتاج الداللة ذاا

 التأويل
 وعن شروط وجودها وأشكال إن مفهوم التأويل شديد االرتباط بالتصورالذي منلكه عن الداللة

فاملعطيات األولية، يف جمال اللسان على األقل، تشري إىل أن الكلمة ال ميكن أن تقف عند . حتققها
فباإلضافة إىل حالة التعيني هاته، تشتمل هذه الكلمة . حدود التعيني احملايد ملرجع موضوعي مستقل

الوحدات ( فاملعامن .  أبسط تنشيط لذاكراعلى جمموعة من السياقات احملتملة القابلة للتحيني مع
تثبيت حالة خاصة ( ما حييل على جوهر الظاهرة وأصلها : تنقسم إىل قسمني ) الداللية الصغرى 

، وما حييل على سياقات ضمنية هي من صلب الثقايف والذايت )بالشيء الذي حنتت من أجله الكلمة 
لى التأويل وضروراته هي االمجاع على القول بالتعددية ولعل أبسط التعابري الدالة ع. أي ليست أصلية

  .الداللية، سواء تعلق األمر بالكلمة أو  بالوقائع غري اللسانية
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وعلى هذا األساس، إذا كان من املمكن احلديث عن وجود ثابت لكل ظاهرة، فإن الوجود 
ة الوجودية للظاهرة يف ذاا، يف كل عملية تدليل يتشكل من العناصر احملددة للماهي" احملايد" األصلي 

 . وهي العناصر اليت ال ميكن التصرف فيها دون أن يؤدي ذلك إىل املساس باجلوهر احملدد هلذه للظاهرة
إن هذا املبدأ احملدد لوجود الظواهر قابل للتعميم على كل األشكال التعبريية والوظيفية اليت يتوسل ا 

، وهناك حلظة "احملايد" هناك حلظة أوىل للتعيني املرجعي : الت اإلنسان من أجل التواصل وإنتاج الدال
إن الوجود . ثانية خاصة بإنتاج الدالالت املرتبطة خبصوصية الفعل املندرج ضمن وضع ثقايف خاص

األول يشري إىل املعىن املباشر الذي ميكن اعتباره قامسا مشتركا لكل الدالالت اليت تتبناها جمموعة لغوية 
  .   ميكن التعامل مع املعاين الثانية باعتبارها قيما مضافة تعد نتاجا للوضع اخلاص لإلبالغما، يف حني

فلقد انبىن التأويل داخل ). اهلرمنطيقا(ولقد طور التقليد الالهويت الغريب تصورات غنية للتأويل 
ب املقدس فشراح الكتا. هذا التقليد على وجود استقطاب ثنائي  جيمع بني معىن خفي وآخر مباشر

كانوا يتصورون أن احلدود اللغوية اليت صيغ فيها هذا الكتاب حتتوي على معىن ظاهر، هو املعىن 
احلريف، ومعىن خفي، هو سر الكلمات وجوهرها، ودور املؤول يكمن يف الكشف عن املعىن الثاين ألنه 

املعين احلريف واملعين ( ألربعة ومن هنا كانت نظرية املعاين ا. حيتوي على القصدية احلقيقية للذات اإلهلة
  . فكلمات اهللا حتتاج إىل تدبر لكي تسلم بعض أسرارها). الروحي واملعين اازي واملعىن األخالقي 

حيث ) مادة أول( وهذا املعىن قريب جدا من السياق الذي يشري إلىه صاحب لسان العرب 
 بالتأويل نقل ظاهر اللفظ عن وضعه  املراد»ارتبط التأويل عنده بالتفقه وتدبر نصوص القرآن ف
  .»األصلي إىل ما حيتاج إىل دليل لواله ماترك ظاهراللفظ

 حقيقة غائبة ومستعصية «إن هذه املعاين الثانية جيب التعامل معها باعتبارها منطلقا للبحث عن 
، فإن ما ميثل ويف هذه احلالة. فحقيقة التأويل هو ربط املتحقق بكل اإلحاالت املمكنة. «على اإلدراك 

أمامنا باعتباره نسخة متحققة ال يشكل سوى ذريعة اهلدف منها إطالق العنان لداللة منفلتة من عقاهلا  
  . قد ال تتوقف عند حد بعينه

إال أن التأويل كنشاط معريف مل يعد حمصورا ضمن حدود هذا االستقطاب الثنائى، كما مل يعد 
ر ختتفي يف تالبيب املعين احلريف، لقد أصبح التأويل نشاطا يبحث يف النصوص الدينية عن سر أو أسرا

ويف هذه . معرفيا تستند إليه كل العلوم اإلنسانية من أجل فهم أفضل للتراث اإلنساين قدميه وحديثه
احلالة، فإن التأويل لن يكون جمرد حتديد ملعىن ال يرى بشكل مباشر، إنه حالة وعي فلسفي ال ترى يف 

وهي أسرار جيب ". أسرار اإلنسان" اشر سوى حاالت رمزية حتتوي هذه املرة على احملدد بشكل مب
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  17 ع عالمات

 . الكشف عنها من خالل امتالك املفاتيح الضرورية للتأويل
 : التأويل إىل تيارين كبريين )7( ولقد قسم إمبريتو إيكو 

ية تتطور خارج فالسريورة التأويل.  تيار يرى يف التأويل فعال حرا ال خيضع ألية ضوابط أوحدود-
 فمن حق العالمة أن حتدد قراءا حىت ولو ضاعت «. قوانني انسجام اخلطاب أومتاسكه الداخلي

اللحظة اليت أنتجت ضمنها إىل األبد، أو جهل ما يود الكاتب قوله ، فالعالمة تسلم أمرها ملتاهتها 
ىل سيقود القراءة إىل استحضار ويف هذه احلالة، فإن التخلص من اللحظة التلفظية األو). 8 («األصلية 

كل التأويالت املمكنة استنادا فقط إىل رابط داليل يفصل بني املعرفة اليت تقدمها العالمة يف حالتها 
 .التأويل) أو أفعال(البدئية وبني املعرفة اليت تقترحها املدلوالت التالية الناجتة عن فعل 

 يسجل يف الوقت ذاته حمدوديتها من حيث العدد  وهناك تيار ثان يعترف بتعددية القراءات ولكنه-
فعلى الرغم من تسجيل أحقية النص يف التمنع والتردد يف تسليم أسراره، إال . واحلجم وأشكال التحقق

فنحن ال نؤول خارج . اليت توجه قراءاته املمكنة" التعليمات الضرورية " أنه  حيتوي على جمموعة من 
وهذه .  كما يقول بورس«غاية توجد خارج السميوز « بغاية، وهي كل الغايات، إن التأويل مرتبط

الغايات هي اليت جتعلنا نقبل ببعض التأويالت ونرفض أخرى، أو قد نقبل ا يف هذا السياق ونرفضها 
وعلى هذا األساس جيب احلديث عن سريورات تقودنا  إىل نسج عالقات غري مرئية من . يف سياق آخر

وهذه العالقات ال قيمة هلا إال داخل هذه السريورة، فأي تغيري يلحق هذه .  للنصخالل التجلي املباشر
  .السريورة سيؤدي إىل بروز عالقات جديدة بدالالت جديدة

ويف مجيع احلاالت، ميكن القول  إن التأويل ليس ترفا وال ميكن أن يكون إضافة غري ضرورية 
جة إنسانية، من خالله يتخلص اإلنسان من لفعل إنتاج الدالالت، إنه على العكس من ذلك حا

 .                                   إكراهات النفعي املباشر 
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