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::امل
ص

 لخ
ل خطاب، ومهما كان تجنيسه، ال يمكنه الفكاك من ربقة املتخي   الخطاب، أّي  ة مفادها أّن فرضيّ ُتحاجُّ هذه الّدراسة ب          

  حاولُ وتأسيًسا عليها؛ ت وسلطته.
ُ
راسة  دِّ  الّدِّ

 
سلطة املتخيل في الخطاب، وذلك بعد تدقيقها في تحديدها املفاهيم املفاتيح للتخييل،  راسة

وتسّجل جدل العالقة ثم االستئناس بالسيميائيات في مقاربة الخطاب، لالنتقال بعد من الخطاب املتخيل إلى املتخيل في الخطاب، 

 .على صعيد تلقي الخطاب وتأويله األثر الذي سيتركه ذلكم االنتقالتسطير حتى تنتهي إلى بينهما، 

 الخطاب، املتخيل، التأويل. الكلمات املفتاحية:

:مهيدت  
 
 
هة بالفعلِّ  ن أن نعيها ما لم نعِّ قبل ذلك أصل  هي صلة اإلنسان بالتخييل، وهي صلة ال يمك قديمة التجرِّبة اإلنسانية املوج 

 
ُ
  التخييلّي، فمنذ

 
  من ربقةِّ الطبيعة، واستقام   اإلنساُن  ق  ت  ع  أن ان

ُ
 رمزية  ه السيميائيُّ عوُده، بدأ نشاط

ً
بالبروز، فأخذ يبلور أشكاال

، واملعطى والظاهر، لِّ  ة بتعبير كاسيرر( تتجاوُز )األشكال التوسطيّ    ح  تِّ ف  ن  بها، وت   ح  تِّ ف  ن  ي  الطبيعي  والحس ي 
ُ
خرى يختفي بها به على عوالم  أ

  ه الذهنيةِّ صّوراتِّ املرجُع املادي ليحتفي  بت
 
 بوجهِّ عنه، إنها عوالم الرمز، األمر الذي جعل

ه السيميائّي )ونحيل هنا على نا نعيُش العالم 

 تصوُّ 
 
 م عند بورس، فهو ينظر إليه بوصفه عالمات( ال وجهِّ ر العال

 
نا ال نغالي لو قلنا إّن الثقافة، باملفهوم ه الطبيعّي أو املادي، ولعل

سة على فعل التخييل، ذلك ألّن العالم، من وجهة نظر إدراكية، ال يحضر إلى  يض  الواسع، وبوصفها النق للطبيعة، هي تجرِّبة مؤس 

ه املفهومّي الذهنِّ في شكلِّ  ة في ذاتها ال الطبيعيّ  نا به الثقافة، فالظواهُر دُ )التصورات الذهنية عن األشياء( الذي تزّوِّ  ه املادّي، بل في شكلِّ

ثنا إال إذا كانت هناك تقاليد ع   تقول أي    ش يء، إّنها ال تحّدِّ
 
 ت  م  ل

ُ
)ُينظر: بنكراد،  تعبير أمبيرتو إيكو هذه الظواهر، على حّدِّ  نا كيف نقرأ

ا ال يتعّدى أن يكون  هه واستهالكِّ ه وتلّقيه، وتداولِّ الواقع الذي اعتدنا على إنتاجِّ  مفهوم   ، مّما يعني أن  (2015 سوى  بوصفه واقًعا طبيعيًّ

ا.  الواقع الذي جرى تسنينه ثقافيًّ

غل  
 
سبةِّ إلى املدرك اإلنسانّيِّ، فقد ش ِّ

ّ
ه بالن ه، وتدقيقِّ موقعِّ مِّ ُسُبلِّ اشتغالِّ

ه 
 
، وف لِّ

هِّ املتخي 
ةِّ إلى إدراكِّ كن 

حاج 
 
لل التفكيُر فيه و 

ه ًزا ال بأس  به ضمن  سيروراتِّ البحثِّ الفلسفّيِّ، والفكرّي، واألدبّي، ومداراتِّ ه أرسطو، مروًرا بحّيِّ الكندي، ا، بدًءا بأفالطون، وتلميذِّ

ل في امل وروثِّ والفارابي، وابن سينا، وكانط، وكوليردج، وتودوروف، وجينيت...، األمر الذي يسمُح لنا بالحديثِّ عن تاريخ البحثِّ في املتخي 

 التفك
 
ُننا من رصدِّ الثوابتِّ والتحّوالتِّ التي رافقت سيرورة ِّ

ّ
 ير فيه.اإلنسانّي، يمك

ل في املوروثِّ الفكرّي اليونانّي من خالل التفكيرِّ في مفهومِّ املحاكاة )      في الخيالِّ واملتخي 
ُ
( لدى Mimesisاشتغل  البحث

ه أرسطو.أفالطون، والحًقا لد  ى تلميذِّ

ه، ويش     ةِّ املعرفةِّ عند  ا بنظري  ا نسقيًّ
ً
 مفهوُم املحاكاة لدى أفالطون ارتباط

ُ
ط ُل يرتبِّ ها وفق  عالقٍة انعكاسّيةتغِّ

 
مع مفهوم  داخل

ه الفلسفي  لحقائقِّ الوجودِّ ومظاهرِّه، 
 
هما تأويل ر ح  من خاللِّ

 
ط ي  ل، لِّ

ُ
ث
ُ
ُم امل

 
ه أّن الحقيقة، وهي موضوُع العلم، آخر، أال وهو عال "وعند 

، أو الصورِّ الخالصة لكّلِّ أنوا لِّ
ُ
ث
ُ
ل لها وجود  مستقلٌّ عن ليست في الظاهراتِّ الخاصةِّ العابرة، ولكن  في امل

ُ
ث
ُ
عِّ الوجود. وهذه امل

ل
ُ
ث
ُ
ها الحّسّية التي هي في الواقع ليست سوى خياالت لعالمِّ امل

 
 أشكال

ّ
هالل، (، "املحسوسات، وهي الوجوُد الحقيقّي، ولكّنا ال ندرُِّك إال

2009.) 
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ذا؛     مِّ الحّق والخير والجبِّ
ي  قِّ  لِّ

 
ل الصور  الخالصة

ُ
ث
ُ
مالِّ التي تجري محاكاُتها في عالمِّ املحسوسات، فإذا كانتِّ يتضّمُن عالُم امل

ها محاكا رِّ
غة بدو 

ُّ
ل( التي ليست األشياء في عالم املحسوسات سوى انعكاساٍت لها، وإذا كانت الل

ُ
ث
ُ
ا من )امل ُن حقًّ ة ملا )الحقيقة( تتكو 

ه من تلكم األشياء، فمعنى ذلك أّن اللغة هي تحاكي ما هو محاكاة، أي
ُ
جه اللغة أنها محاكاة من الدرجةِّ الثانية،  ندرك تِّ

 
وهكذا فإّن ما ُتن

م  ُل ما تقد  ِّ
ّ
. ويشك ثلِّ

ُ
نة في عالم امل ل  بيكون شديد الُبعد عن الحقيقة املتضم  ها أفالطون في طردِّ الشعراء أحد  األسباب الرئيسة التي توس 

ه.  من جمهورّيتِّ

 الفيلسوف امليتافيزيقّي، واألخالقيّ   
 
لة طرُح أفالطون ُمعضِّ طلقة، ي 

ُ
ها امل مِّ

ي   وهو يحتفي بعالم الصورِّ امليتافيزيقّية الخالصة، وقِّ

ه  يأتي  ل في آن،
ُ
ا بالواقع، األقل احتفاًء تلميذ

ً
م، إنها الفلسفة التجريبّية األكثر التصاق

ّ
أرسطو بفلسفة مضاّدة لفلسفة املعل

م، واآلخر  فيزيقيا، فبامليتا ِّ
ّ
ل( التي احتفى بها املعل

ُ
ث
ُ
ُش أرسطو سلطة )امل ا، إذ يهّمِّ

: األول  تقويضيًّ نِّ
ي   تفكيُره في مفهوم املحاكاة منحي 

ُ
 يّتخذ

ُر أرسطو التفكير  في ِّ
ّ
، يؤط

ً
ُم فيه أفالطون مفهوم  املحاكاة ليشمل  عالم  املحسوساتِّ كافة ا، ففي الوقتِّ الذي يعّمِّ املفهوم  تخصيصيًّ

 .ضمن نظريةِّ الفنون 

هم ُيحاكون ما هو محاكاة، فإّن أرسطو يرى "أن  الشاعر أسباب  ن كانت املحاكاة أحد  وإ نِّ
رفضِّ أفالطون الشعر والشعراء لكو 

 في األشياءِّ ا
ً
لة

 
لعرضّية التي يستطيع، باختيار الحوادث وتنسيقها بطريقة مالئمة أن يخلق  حقيقة أكثر عمقا من تلك التي نراها ممث

ها في تجرِّبتنا العادية"
ُ
ل  .(2007)ديتش، ، نقابِّ

م، فلم يعدِّ عمُل     ي  نِّ جعلهما أفالطون في مرتبة ثانية من مراتب الحقيقة والقِّ
غةِّ والفنونِّ اللتي 

ُّ
يعيُد أرسطو االعتبار  إلى الل

ف عن قيمها، وعناص ه الخاصة ليكشِّ ها بطريقتِّ
 
ها، إّنه يعيُد تناول

ُ
رها الشاعرِّ سوى محاكاة أو تمثيل لوقائع  جرى له معاينتها، أو اختالق

ن.العامة والخاصة، الظاهرة واملضمرة ه الخاّصي  ه وتنسيقِّ  ، برؤيتِّ

ه سيرورة ذات  نا في املتخيل، وذلك بكونِّ ُم سدني أطروحة جديدة لفكرة املحاكاة األرسطّية تلقي ضوًءا على أطروحتِّ ويقّدِّ

ف لحظة اإلنتاج، وهو سيرورة تأويلّية يت
ّ
: فهو سيرورة توليدّية يتبّناها املؤل نِّ

بّناها املتلّقي لحظة التأويل، "فالعالم الذي يبدعه بعدي 

ه  ه بطريقتِّ الشاعر، في نظر سدني، له قيمُته ألّنه خير  من عالم الحقيقة أوال، وألّنه يمثل بطريقة تغري القارئ بمحاولة محاكاتِّ

 .(2007)ديتش،  ، الخاصة"

 الهامش ّيِّ ب
رِّ الكالسيكّي يتموقُع ضمن 

ه ظل  الخياُل في التصوُّ أ املركز، فأرسطو، وإنِّ نص  في حديثِّ النسبةِّ إلى العقلِّ الذي يتبو 

ها من في الّنفس أنه ال يمكُن للقوةِّ   هو دون العقلّية أن تمارِّس وظيفت 
ُ
د  أّنه، مع ذلك، يعيُب الخيال  من حيث دون عون من الخيال، بي 

 .(2009)ُينظر: هالل،  ،وصايةِّ العقلِّ عليه، ناهيك  عن خلطه بين مفهومي الخيال والوهم

ش  الخيال  و  الحداثة لعصر األنوارويأتي خطاُب    ه، ويهّمِّ
د  سلطت  ِّ

ّ
 العقل، ويؤك

 
ن  سيادة   يقصيه من دائرة )إرادة الحقيقة(.ليعلِّ

، فإذا قدمت الحداثة مشروعها العقالنّي بإعالء    نِّ
ل لتحديد الفرق الجوهرّي بين تلكما املرحلتي   وبين الحداثة وما بعدها، يقف املتخي 

س  املرحلة السابقة، وعطش   ل وعدم االعتراف به، فإن  ما بعد الحداثة كشفت  ُبؤ  السلطة للعقل دون سواه، مع تهميشها املتخي 

دُّ أصُل التجرِّبة اإلنسانّية.اإلنسان  ه ُير  ل جوهر يرتبط بالوجود اإلنساني، بل إلي  ل، واستحالة وجوده دونه، فاملتخي   للرمز واملتخي 

ٍل في مفهوم الخ    ق  أعظم تحوُّ ل نافذة تفكير حديثة في املفهوم، حيث يال مع الفيلسوف األملاني كانط، وقد تحق  ِّ
ّ
الذي سيشك

 غنى ألّي قوة يمتلكها اإلنساُن عنه. وقد أفاد  كوليردج من أطروحة كانط، فقّسم الخيال  يرى كانط أن  ال
ّ

خيال أجلُّ قوى اإلنسان، وأال

ن: الخيال األولي، والخيال الثانوي   (.2009)ُينظر: هالل،  ،إلى نوعي 

ه، ويوازي ما يصطلُح عليه كانط بالخيال  هو القوة الحيوية، والعامل األول في كل إدراك إنسانّي، وهو عمليٌّ  فالخيال األوليّ  في وظيفتِّ

 اإلنتاجي.

ُب أبًدا با والخياُل الثانوّي  د  أّنه  لوعيِّ اإلرادّيِّ، وهو وإنِّ التق  هو صًدى للخيالِّ السابق، ويصطحِّ مع الخيال األول في نوع عمله، بي 

ه، وميكانيزم خرج  من كل ذلك بخلٍق  يختلف عنه في درجتِّ ي  ها، أو يتسامى بها لِّ د   بينها، أو يوّحِّ
ُ
ف ِّ

ّ
ُل األشياء، أو يؤل ِّ

ّ
ه؛ ألّنه يحل اشتغالِّ

 .(2009)ُينظر: هالل،  ،جديد

 الخطاب: جدُل التمثيِل والتخييل: .1
 على تحديد مفهوم املادة  

ً
ال ق  أو  فِّ

نا للخطاب، ال بد  وأن نت  م  أطروحت  سان. التي قبل  أن نقّدِّ
ّ
 يشتغُل بها الخطاب، أال وهو الل

ُسن، طقوس، رموز،    
 
ل
 
ه على ابتكارِّ أنساق تواصلّية، وترميزّية مختلفة )أ يتفّوُق اإلنساُن عّما سواه من الكائنات بقدرتِّ

ه املستقل عن عالمِّ  ه الثقافّي املتّوج  إشارات( ينتُج عبرها ما يشاُء من مضامين  داللّيٍة، وإبالغّية، وُيرض ي بها، ومنها، وجود  الطبيعة في عاملِّ

 بالعالمات، املحتفي بدالالتها، وظالل دالالتها.
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ه الخاّص بينها،       موقع 
ُ
أ ه أرقى تلكم األنساق، وأكثرها أهمية، فهو نسق  يتبو  رِّ

ساُن بدو  ِّ
ّ
إّن اللسان "هو املضمون الرئيس والل

سان، ذلك أن العالم بكل موجوداته يحضر في الذهن في 
ّ
ه، فال يمكن معرفة أّي ش يء دون االستعانة بعالمات الل ، وأنماط وجودِّ للكونِّ

ُرها اللسا  من خالل املفاهيم، وطرق التقطيع التي يوفِّ
ُ
ف ن  ُع وُتص  ن، فنحن ال يمكن أن شكل مضمون لساني، فأشياؤه وتجارُِّبه ُتوز 

 عبر الكلمات، وكل ما يسمح به نظام اللسان، فاللسان أداة للتعيين، وأداة للتصنيف، 
ّ

ندرك هذا العالم، وال أن نعرف عنه أي ش يء إال

 .(2015)بنكراد،  ،وأداة للتقطيع املفهومّي"

سانّي ال في حّيزه املادّي، مما يعني أّننا ننتش ي  نخلص مّما تقّدم إلى أّن عالم  املوجودات يحضر إلى الذهن في حّيزه املفهومي
ّ
الل

نا الذهنية عن األشياء، ال باألشياء ذاتها، ومّما يعني كذلك إلى عالم مفهومّي، أي إلى ذاكرة  أّن سيرورة تحول العالم الخارجيّ  بتصوراتِّ

جة أولى، ونستحضر هنا عبارة أرسطو األثيرة: أن  نقول  لسانّية )وهي سيرورة سيكولوجّية إدراكّية جّد معّقدة( هي سيرورة تأويلّية بدر 

نا الذهنية عن األشياء  ،. ويمكننا القول باطمئنان، وبقليل من الحذرشيًئا ما عن ش يء ما، فمعنى ذلك أن نقول  شيًئا آخر إّن تصوراتِّ

 عن إجراء تمثيل )
ُ
نا نتحدث ل ومنطلُقه، ما دم  -وكّل تمثيل هو ضرب  من التأويل، يتخّيُل املرجع ( la représentationهي مهُد املتخي 

 للوجود، أمس
ً

ا واء أكان ذلكم املرجع موجوًدا، أم قابال
ً
منا -فالعالمات، وُنظم الترميز  .وال ينسخه-ال يمكن وجوده إطالق

ّ
وكما تعل

 تشتغل بكونها نظم  تمثيل معنوية، ال نظم نسخ مادّية.-السيميائّيات أبدا

ن  تأسيًسا على       مِّ
 
ُنه نمط م  ض  ت  ن  التمثيلِّ ي   مِّ

 
 مفهومنا للخطاب على النحو التالي: إّن الخطاب  هو نمط

ُ
ما تقّدم؛ يمكُننا صوغ

سان، مادة اشتغال الخطاب.
ّ
نا إليه حول الل ف ما انتهي  ن أن نستأنِّ ٍو أدق، ال بأس  مِّ ح  ن   املفهوم بِّ

ُ
 التخييل. وحّتى تنجلي داللة

رها من وجهة نظر سيميائيّ  ِّ
ّ
ريه الذات بين العالمات التي يوف  ُتج 

 
 الخطاب بأّنه توليف

 
سانيُّ لتمثيلِّ ة، يمكننا أن نعّرِّف ِّ

ّ
النسُق الل

، ووفق  سيرورة اشتغال ال نِّ
لي  ا، أو متخي  نِّ تاريخيًّ

ي  ق  عالمة، حدٍث ما، أو واقعة معّينة، سواء أكان ذلكم الحدث أو تلكم الواقعة متحّقِّ

غوي )الصورة السمعية(، في حين تتنزل التصورات الذهنية عّما باملفهوم السوسي
ّ
رّي للعالمة، فإّن الخطاب يتنّزُل في مستوى الدال الل

ه )الحكاية( في مستوى املدلول، أّما املرجُع، وأقصد باملرجع هنا الحكاية كيفما وقعت، فهو مقص يٌّ من دائرة اشتغال 
ُ
يجري تمثيل

ه. فيمكُنك أن تتخّيل ما تسعُفك به تصوراُتك الذهنية للموجودات عندما الذهن العالمة، كون التصورات
 
ية )املدلوالت( تحل محل

تِّ السيارة بالطفل على قارعة الطريق، أو كسرتِّ الرياح النخلة املنتصبة وسط القرية...
ا شاهدُته: ألق 

ً
 أسرد لك حدث

هو  ا من نقطة فقدان املرجع سلطت 
ً
 املتخّيل إلى الخطاب، لتصبح السلطة له، ويغدو الخطاُب أساس  املتخّيل انطالق

ُ
، ينفذ

ه، بذا؛ فيمكننا نعُت العالقة التي يشتغل ضمنها الخطاب بالعالقة الجدلّية بين فعلِّ التمثيل، وفعل التخييل.  ومنطلق 

جة واحدة من التخييل، أم أّن للتخييلِّ درجاٍت والسؤال الذي ال مندوحة من طرحه: هل يمكننا وضُع الخطاباتِّ كافة على در    

يرة الذاتية هو ذاته في م  خاّصة به؟، هل ُيعقل أن يكون التخييُل في خطاب املذكرات، والّسِّ خطاب  يمكننا توزيع الخطابات على ساللِّ

ا؟.ل يمكننا وضع خطاب الرواية على درجة واحدة من التخييل أم أّن للرواية خطاباٍت الرواية؟، بل ه  تتفاوت تخييليًّ

ًها لداللة املفهوم،     ا موّجِّ
ً
ه ملفوظ ق  بقولنا )نمط من...( بوصفِّ ِّ

ّ
نا السابق ملفهوم الخطاب لندق نا اآلن أن نعود  إلى تحديدِّ علي 

 من التمثيلِّ معناه أّن الخطاب نسق  لتمثيل 
 
نا إّن الخطاب  نمط

ُ
ل و  ق 

 
  ةمتفاوتموضوعات وحكايات ف

ًّ
م  تخّيال

 
ث
 
الحكاية التي سبق وأن : ف

ّم الحكاية التي ال يمكن أن تتحقق في عالم الوجود، بل
 
ّم الحكاية التي يمكن أن تتحقق في عالم الوجود، وث

 
 تحققت في عالم الوجود، وث

 للسننِّ الطبيعّي.
 ال يمكن أن نتخّيلها كذلك، ألّن سننها الحكائّي خارق 

 الحكاية التي يج   
ُ
ه نمط ُيوّجِّ

 
ده النص لحظة اإلنتاج، وعليه؛ ف ِّ

ّ
 التخييل الذي يول

 
ه القارئ لحظة ري تمثيلها نمط

ُ
ل والذي يؤّوِّ

ح ذلك الح ق بالقارئ، األول توليدّي واآلخر تأويلّي )سنوّضِّ
ّ
ًقا التلقي، وبالتالي يغدو لدينا نمطا تخييل: األول خاص بالنص، واآلخر متعل

 ة الخطاب(.عندما نستثمر مفهوم العالمة عند بورس في مقارب

رةِّ تحتاُج اإلجابة على باقي األسئلة التي طرحناها إلى استقراء موضوعي لخطابات مختلفة حتى ننتهي إلى   
ي  ع   قوانين  تحكمُ  م 

ُئه إلى عمل الحق، ونكتفي اآلن بتقديم التمييز الذي وضعه رينيه ريفارا الخطابات عل توزيع   م التخييلّي(، وهذا ما سنرجِّ
 
 لقصصى )السل

 التخييل، وإن كان يقتصر فيه على نمطين من قصص التخييل دون مناقشة املتخيل في قصص الواقع.

ن: األول محاكاة للواقع، واآلخر تبعيد      ُز ريفارا بين نمطي  ُنصوصِّ تخييٍل كبيري  تأسيًسا إلى عالقة النص التخييلّي بالواقع، يمّيِّ

 األوّل التخيي
 
ه، ويسمّي النمط  نفكر اآلنويفرغ فيه كّل اآلثار التي يمكن أن توصف بأنها واقعّية أو طبيعانّية ) ،ل الواقعيّ قياًسا إلي 

 اآلخر التخييل الخارق للطبيعة، ويستغل مثل خان الخليلي، والقاهرة الجديدة الواقعية بروايات نجيب محفوظ
 
...(، ويسّمي النمط

ل، ويمكننا أن نفرغ املؤلفون في هذا النمط، بكل حرية، الحق  املمنوح ل شاكِّ
ُ
لتخييل في اإلفالت من إكراه، خاصة إكراه  البقاء في حدودِّ امل

 (.2015)ُينظر: ريفارا،  ،هنا كل اآلثار التي تنتمي إلى األدب الفانتاستيكّي 
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 للحكا .2
ُ

ا؟ما الذي يحدث  ية عندما يجري تنضيُدها لغويًّ
نا فيه املفهوم  السوسيرّي للعالمة، وثنائّية الدال  نا هذا السؤال  سابًقا في املوضعِّ الذي استعر  ه من األحرى لو طرح 

ّ
لعل

 تحلُّ املدلوالت )التصورات ا
ُ
ُج عالم  الخطاب، حيث لِّ ه، واملدلول، ونحن نكشف عن استقالل املرجع )الحكاية( عندما ي 

ّ
لذهنّية( محل

ر  طرح  السؤال، فإنما ذلك  ل لكومن السهل أن أقو  ِّ
ّ
نا أن نؤخ إّن تلكم املناقشة إجابة سوسيرّية للسؤال املطروح، ونحن إذ ارتأي 

ه من خالل استثمار املفهوم البورس ي للعالمة. ع في مناقشته، وإجابتِّ  للتوسُّ

ه السيميول   ت   فيها أستاذ جينيف فريديناند دي سوسير نظري 
ُ
وجّية تأسيًسا على إبستيمّية لسانّية، في الوقت الذي كان يصوغ

ه صرح علم جديد دعاه السيميوطيقا على أسس  كان الفيلسوف والسيميائّي األمريكّي شارل ساندرس بورس يشّيد من جهتِّ

ه الة مغايرة تنهض على ثالوث املنطقإبستمولوجيّ  / سيميائّية تلك بوصفها ت  ، والتأويل، والفينومينولوجيا، وقد قّدم أطروحت 
ً

دالال

ر  متكامل  للعالم.Semiusys) سيميوزيس ها، واستهالكها، إّنها بعبارة واحدة تصوُّ  (، أي سيرورة إلنتاج الداللة ونمط تداولِّ

ُش مفهوم سيميائّية بورس التأويلية أن نناقش األسس  اإلبستمولوجّية التي تنهُض عليها مقامناليس     ر 
 
، وإّنما مقامنا ف

 كي يتسّنى لنا إدراُك كيفّية نفاذ التخييل إلى الخطاب، ومنه توجيه التأويل، وتعّدده. العالمة عند بورس

ه   ل أمامنا بوصفِّ
ُ
ث م   ي 

ن  و 
 
ه املادّي، ذلك أّن الك ه السيميائّيِّ، ال وجهِّ حسب تصّور بورس، فإّننا نحيا في هذا العالم في وجهِّ

 معّقدة، وغير محدودة من العالمات، فكل ش يء في ا
ً
دلُّ بوصفه عالمة شبكة ه عالمة، وُيدرُك بوصفه عالمة، وي  شتغُل بوصفِّ لكون ي 

 .كذلك

ر بورس للعالم ال ينفصلو  فها في ةاإلدراكِّ البشريّ  عن ميكانيزمات تصوُّ صِّ
ه الفينومينولجّية  سيرورة اشتغال التي ي  مقوالتِّ

الث
ّ
العالم يمثل أمامنا في هذه املرحلة )املرحلة األولى( في شكل أحاسيس : األّوالنّية التي تشير إلى اإلمكان فقط، فوفق مبدأ اإلحالة الث

العالم  ونوعّيات مفصولة عن أي سياق زمانّي ومكانّي، والثانيانّية التي تشيُر إلى التحقق الفعلّي، ففي هذه املرحلة )املرحلة الثانية( يمثل

ا يأخذ على عاتقه تجسيد األحاسيس والنوع ه وجوًدا فعليًّ ّيات في وقائع مخصوصة )شاب ُيحب فتاة مثال(، والثالثانّية التي تشير بوصفِّ

ه الحس ّي لكي تكسوه بغطاء مفهومّي إلى  دِّ  القانون، ففي هذه املرحلة )املرحلة الثالثة( يمثل العالم بوصفه مفاهيم  ُتجّرُِّد املعطى من ُبع 

ها، فندرك أّن  هذا السلوك دالٌّ على الحب، وذاك السلوك دالٌّ على الكراهية، وهكذا، يمكننا من استقبال الوقائع، ويقودنا إلى تأويلِّ

 (:2012) ُينظر: بنكراد،  ،ويصوغ بورس هذه السيرورة في الشكل التالي

                                       

 

                                       

 

ه اشتغاُل فعل اإلدراك اإلنسانّي  ال  العالمةِّ اشتغاملقوالت )أّول يحيُل على ثاٍن عبر ثالث هو القانون( الذي تصفه  اإلحاليّ  يوّجِّ

 ثالثّية املبنى تشتغل وفق
 
 لدى بورس وحدة

ُ
نِّ وثيق، حتى إّنه ال يمكن الفصل بينهما، فالعالمة

 لدى بورس فالترابط بين كال االشتغالي 

( عبر مؤول objet( يحيل على موضوع )représentamen) تتكّوُن من ماثول  سيميوزيس(سيرورة في إنتاج الداللة ) مبدأ إحالّي، فهي

(interprétant). 

ل املاثول ال      
ّ
ق  عناصراألول من  عنصريشك

ّ
سم بمجموعة من الخصائص التي تدق

ّ
العالمة لدى بورس، وهو عنصر يت

ه داخل العالمة، فهو أداة تمثيل تحّل محل ش يء آخر، وبال
 
ه داخل موضوع ما، كما ال اشتغال تالي ال يوجد إال من خالل تحيينِّ

 .(2012) ُينظر: بنكراد،  ،يستطيع اإلحالة على موضوعه إال بوجود مؤول يوفر له صحة التمثيل

ل  ، سواء كانالعالمة لدى بورس، وهو ما يقوم املاثول بتمثيلهاملوضوع العنصر الثاني من عناصر ويأتي       
 
هذا الش يء املمث

 للتخّيل، أم
ً

، أم قابال
ً

ال ا، أم متخي  دالل  واقعيًّ ه على اإلطالق. أّما املؤّول، فإّنه العنصر الثالث داخل العالمة، ونسيج الت 
ُ
ل ال يمكن تخيُّ

                                                             
:لالطالع حول هذا املوضوع، نحيُل القارئ على 

 .الدار البيضاء، املركز الثقافي العربي، 1طالسميائّيات والتأويل: مدخل لسميائيات ش.س. بورس، (، 2012بنكراد، س، ) .1

 عّمان، دار كنوز املعرفة.، 1ط مطاردة العالمات: بحث في سميائيات شارل ساندرس بورس التأويلّية اإلنتاج والتلقي،(، 2016بريمي، ع، ) .2
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املاثول إلى املوضوع أمًرا )السيميوزيس(، وهو عماد العالمة وبؤرتها الرئيسة. إنه يشكل التوسط اإللزامّي الذي يجعل االنتقال من 

ل املؤول التصور الذهني الذي نملكه عن الش يء املوجود في العالم
ّ
 (.2012) ُينظر: بنكراد،  ،ممكنا، وبعبارة بسيطة، يشك

 ويصوغ بورس سيرورة اشتغال العالمة في الشكل التالي: 

 مؤول

 

 

 موضوع    ---------------   ماثول 

 )يشير الخط املتقطع إلى أن العالقة بين املاثول واملوضوع ليست مباشرة، بل تمر عبر املؤول(.

هوالسؤال     ُر مني طرح  دالل في تحديد نفاذ املتخّيل إلى  : كيف يمكننا استثماُر مفهوم العالمة لدى بورس، وسيروة الذي تنتظِّ الت 

نا املركزّي: ما الذي عندما يقوم بتمثيل حكاية ما الخطاب؟. كذلك كيف يمكننا تفسير اشتغال الخطاب ؟، وهو صيغة أخرى لسؤالِّ

ا؟.  للحكاية )موضوع التمثيل( عندما يجري تنضيُدها لغويًّ
ُ
 يحدث

، ولك أن تدعو ذلكم الحدث، موضوع التمثيل، قلنا سابًقا إّن الخطاب  هو نمط تمثيل حدٍث ما، أو واقعة معّينة    
ً

ال متفاوتة تخيُّ

ها املرجعية لتحل  بالحكاية، وقلنا كذلك إّن الحكاية، من حيث هي واقعة، عندما يجري نقلها إلى مستوى الخطاب، فإنها تفقد سلطت 

ها تصّوراتنا الذهنية عنها. 
 
 محل

 أدّق في تحديد اشتغال الخطاب، فتأسيًسا يقّدم لنا تصوُر بورس لسيرورة اإلدراك، وسيرور    
ً
دالل عبر اشتغال العالمة، رؤية ة الت 

الخطاب  يشتغُل مثلما يشتغُل املاثول في العالمة، إّنه أداة تمثيل تحّل محل ش يء لدى بورس، يمكننا القول إّن  العالمة على عناصر

ُن الثاني للعالمة، الذي تشتغل الحك وِّ
ّ
اية في سيرورة التخييل مثلما يشتغُل بدوره في سيرورة الّتدالل، وإّن آخر، هو املوضوع، املك

التصّور  الذهنّي الذي نملكه عن األشياء املوجودة في عالم الحكاية يشتغل مثلما يشتغل املؤّول في سيرورة الّتدالل، إّنه التوسط 

 متلُك سلطة ل الذي ياإللزامّي الذي يسمح للخطاب باإلحالة على الحكاية، بل إّنه مهُد التخيي
ّ
الحكاية، وتوجيهها كذلك، م في التحك

فإذا كان كل تمثيل هو ضرب من التأويل، على حد تعبير جون ميشيل آدم، وإذا كان كل تمثيل هو ضرب من التخييل كما أوضحنا 

ا الشتغال الخطاب على الشكل يمكننا أن نفرغ تصّورن سابًقا، فالنتيجة الحتمّية إذن أّن كّل تأويل هو ضرب من التخييل، واآلن

 التالي:

 تخييل

 

 

 

 حكاية           --------------------        خطاب 

 (.التخييل)يشير الخط املتقطع إلى أن العالقة بين الخطاب والحكاية ليست مباشرة، بل تمر عبر 

ه  م في سيرورة الّتدالل، وانتقاءِّ املعنى، ووضعِّ
ّ
ل املؤول عماد  اشتغال الخطاب، وأساس تلّقيه وتأويله كذلك، فهو ما يتحك ِّ

ّ
يشك

م  املؤول املباشر الذي يقدم معطيات داللّية أولية،  للحكاية، ونحتاج اآلن أن نقّدم
 
ث
 
التفريعات التي يطرحها بورس للمؤول، ف

كي الذي يفّجر سلسلة من اإلحاالت الالمتناهية، من حيث إّنه مرتبط بمعرفة واسعة، وغير محدودة، واملؤول النهائّي واملؤول الدينامي

دُّ نقطة إرساء دالليّ  ع 
ُ
ها، ت نِّ ة، الذي يكبح جماح املؤول الديناميكي، ويحّد من الفوض ى التي يخلُقها من خالل االستقرار على داللة بعي 

ا ستست  نهائيًّ
ً

 .(2015)ُينظر: بنكردا،  قّر عليه السيرورة التأويليةوشكال
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رنا الفاملؤول إذن ما   عن نمطِّ تصوُّ
ً

 يكون مسؤوال
 
ها، فإذا كان املؤول املباشر يقّدم للحكاية  ، وبالتاليحكاية لها، وتأويلِّ نمط تخيُّ

التي الّداللة األولية املباشرة التي نتفق عليها جميعا، فإّن املؤول الديناميكّي يجعلنا أمام إعادة تصور سيرورة المتناهية من الحكايات 

ها داخل الخطاب، من الناحية النظرية على األقل، إّن ا
ُ
ملؤول الديناميكي يجعل الحكاية عرضة لعدم استقرار جّم، يجري تمثيل

 ووظيفة املؤول النهائّي الذي سيستقّر عليه تأويلنا للخطاب، وبالتالي تصورنا املتخيل عن الحكاية.

نا إليهويمكننا       :1من معلقة امرئ القيس الشعرّي التالياملقطع  سابًقا في قراءة اإلفادة مّما انتهي 

زٍة       ويوم دخــــ ُت الخــــدر  خدر  عني 
 
ـــلي   ــل  فقالت لك الويــــــالُت إّنك  ُمرجــــ

ـــــــتقوُل وقد مال  الغب  بنا مًعاــــــ
ُ
سِّ فانزلِّ         يط

 القي 
 
أ ت  بعيري يا امر   عقر 

خي زِّم
أر  ُت لها سيري و 

 
ُقل

 
ـــــــف هـــ عِّ              ام  ـــوال ُتب  ناكِّ الديني من ـ  ــــج 

 
ل ــــُمع  ـــــ  لِّ ـ

ُت وُمرض
 
ق ر 

 
لى قد ط كِّ ُحب 

ُ
ل
 
ث مِّ

 
ُتها عن ذي تفأ           ـــعف ي  ه 

 
ــــل ــــــ لِّ ــــمائـ

 م  محو 

ها انصإذا  فِّ
 
ت  له   ما بكى من خل

 
ّقٍ وتحتي شقُّ       رف شِّ ــــــــبِّ ـــها لم ُيحــــ ــــــ  ّولِّ ــــ

ه:   يل ونصوسؤاُل التلّقي الذي سيطرح نفس 
ّ
 يمكننا التفاهُم مع نص امرئ القيس، وامللك الضل

 
عاٍم  1600ه يبعدان مّنا كيف

 ونّيف؟. 

( وال يعني Distanciationهو مشكل التنائي ) -ومنها هذا النص -يس  الذي تطرحه نصوص التراث عامة إّن املشكل  الرئ   

ن ا نِّ إلى غربة التنائي هنا الفجوتي 
ن تنأيانِّ بنا عن إنتاج الخطاب، بل إّنه سمة جدلّية تحّوُل تلكما الفجوتي  لزمانّية واملكانّية اللتي 

 ثقافّية، إّن امتالك املعنى، بوصفه نظيًرا لالستقالل الداللّي للنص هو العالج الوحيد  الذي يمكنه أن ُينقذ الخطاب من غربة تنائيه،

ك 
ّ
 محاولة جعل التنائي والتغريب  املاض يمن هنا، يواصُل تمل

ّ
ا، إال ا مع التنائي عنه، وليس التأويل، إذا فهمناه فلسفيًّ صراًعا النهائيًّ

ن نِّ منتجي 
 (.2006)ُينظر: ريكور،  ،شيئي 

 
ً

ه عنيزة بتأويل الحكاية تأويال دأبت نصوص التراث الشارحة للمعلقات على تلّقي خطاب حكاية امرئ القيس مع محبوبتِّ

ه عنيزة، فدفعت عليه بالدعاءم  أّن امرأ القيس قد دخل إلى هودج محبوبتِّ
ُ
 بعقرِّه ظهر  بعيرها، فإذا  باشًرا، فالحكاية

ً
ألنه صّيرها راجلة

ها أال تبعده عن جناه الحسن  مال الهودج قالت له: قد أدبرت ظهر بعيري فانزل عنه، فيمتثل امرؤ القيس ألمرها على أن يطلب إلي 

ل، ف
ّ
قت عليه التميمة كي تحفظهاملعل

ّ
 .2ُرب  امرأة ُحبلى أتاها، وُرب امرأة ذات رضيع أتاها ليال فشغلها عن ولدها الذي عل

ُر الخطاب  ِّ
ّ
ّم تأويلها على التأويل السابق فحسب، أم يوف

 
مها الخطاُب على تخّيل الحكاية، ومن ث هل تقف اإلمكانّيات التي يقّدِّ

ل الحكاية رٍق أخرى؟ لنا إمكانياٍت لتخيُّ
ُ
ا مباشًرا للحكاية،  بطريقة و/ أو ط

ً
غ و  الذي يمكن أن و يقّدم التأويل السابق للخطاب ص 

 مباشًرا لها،
ً

ّعل بمعرفة موسوعّية حول  نجعله مؤوال دة تمكننا من تصّور مؤول ديناميكي ُمف 
ّ
ُر شحنات داللّية مول ِّ

ّ
فالخطاُب يوف

سانّي،  يِّ تقّر عليه في تقديمِّ تخّيل جديد للحكاية، ينسجم وعالمالنص، وثقافة عامله، يكبُحه مؤول نهائّي نس
ّ
النص الل

 والسوسيوثقافّي.

أال تتفق في طرح األسئلة التالية: ما الخطُب العظيم الذي جناه امرؤ القيس حتى ينال دعاء عنيزة عليه بالويالت؟، ملاذا    

؟، يتباهى امرؤ القيس بذاك اليوم ويجعله من محاسن األيام ال رها ميُل الهودج؟، أال تي نالها منهن 
ّ
ما حدود تخّيل الحكاية التي يوف

 الجنى املعلل، والُحبلى، واملرضع، والشّق؟. الخدر، والعقر، تجُد النص يعحُّ بدواّل ذات إيحاءات جنسية ك

ٍل آخر للحكاية يكمُن في داّل ا ُد أن  مفتاح املؤول الديناميكي الذي يمكننا من تخيُّ لبعير، فلئن كان املؤول املباشر للبعير أجِّ

ثقافية تفتحنا على مؤول ديناميكي للبعير، فنصُّ  هو الناقة، وهو ما نتفق عليه جميًعا، فإّن هناك إمكانّيات نصية، وأخرى سوسيو

ران لنا 
ّ
، تدعمه قرائُن الخطاب ونصُّ الثقافة يوف  البعيرِّ

الخطاب السياقّية النصّية،  امتالك معنى آخر، وتخييل آخر للحكاية، فدالُّ

ر لن والسياقّية السوسيو
ّ
ر ج. ثقافّية، كل ذلك يوف زبور داود أن البعير كلُّ ما  نقرأ في لسان العرب: "وفيا أن نجعل البعير هنا هو الف 

 .3يحمل، وُيقال لكّل ما يحمل بالعبرانّية بعير"

ما سيفض ي إلى تخّيل آخر  وغيُر بعيٍد أن يكون الفرج بعيًرا، فهو من ضمن ما يحمل، إّنه يحمل الرحم، ويحمل الجنين. وهذا  

ها، وأّن ال ها أي قام بمعاشرتِّ ه بأّن امرأ القيس إذ عقر بعير 
ُ
خطاب للحكاية: فقوُل عنيزة: عقرت  بعيري يا امرأ القيس فانزلِّ يمكن تأويل

                                                             
 .113، ص2004تحقيق: مصطفى عبد الشافي، بيروت، دار الكتب العلمية،  ،5ط ،ديوانه ،امرؤ القيس1
 .19-17تحقيق: لجنة التحقيق في الدار العاملية، بيروت، الدار العاملية، دت، ص ،1ط شرح املعلقات السبع،الزوزني، عبدهللا الحسين بن أحمد، ُينظر:  2
3
ر". ،2طلسان العرب،  ابن منظور، جمال الدين أبي الفضل،  ع   بيروت، دار إحياء التراث العربي، دت، "ب 
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هه ُن ع الذي وج  ٍد إقناعّي يهّوِّ
ة عن لياليه الحسان مع الحبلى واملرضع ُيفهُم منه أّنه خطاب  حجاجّي ذو ُبع  ز  لى عنيزة ما امرؤ القيس لعني 

 فعله امرؤ القيس بها.

 من التصّورات الحديثة ملقاربة اال   
ُ
ظر إلى ن كانت املقاربة الكالسيكّية تنستعارة في دعم تأويلنا السابق، فإويمكن اإلفادة

ُخ إحالل املعنى املجازي للكلمة محل املعنى الحرفي من خالل ما ُيعرف بالعدول، فإّن املقاربة  االستعارة بوصفها عالقة استبدال ُترّسِّ

لِّ مقاربة االستعارة من ظاهرةِّ تسمية 
ُتحوُّ الحديثة لالستعارة أخذت تهتمُّ بعلم داللة الجملة قبل أن تهتم بعلم داللة الكلمة لِّ

لها ليست ) استبدال في داللة الكلمات( إلى ظاهرة إسناد )عالقة بين مفردتين في قول استعاري( مما يعني أن الظاهرة التي ينبغي تأمُّ

 (.2006)ُينظر: ريكور،  ،االعدول عن املعنى الحرفي للكلمات بل توظيف عمل اإلسناد على صعيد الجملة بكامله

نا إلى ملفوظِّ امرئ القيس وإذا عدنا إلى    )عقرت بعيري( نجد أن االستعارة ال توجد فقط نتيجة استبدال داللة كلمة )بعير( كما انتهي 

ذلك فحسب، بل نتيجة ظاهرة اإلسناد التي ُتقيمها االستعارة داخل الجملة بين )عقرت( و)بعيري(، وبعبارة أدق، علينا أن نبحث عن 

ل  الكلمة ة بين عالقة التوّتر التي تنسجها االستعار  خِّ
الكلمتين السابقتين، فإذا قلنا إّن البعير هو الفرج، فكيف لهذه الداللة أن ُتد 

 القة إسنادّية مع الفعل )عقرت(؟)البعير( في ع

لو قرأنا جذر الفعل )عقر( في لسان العرب، لوجدناه ُيتيُح إمكان  االّتصال، واإلسناد مع دالالت الرحم والفرج، بل إّنه ذو  

نا منها ما جاء في اللسان همُّ ُر بكٍر"" :عالقة حميمّية مع تلكم الدالالت، ما ي  كر  أم غي  بِّ
 
ر  أ

 
ظ ُتن  تبراُء املرأةِّ لِّ

ُر اس  داللة  وبإسنادِّ  .1الُعق 

ُل الحكاية بما تتيحه االستعارة الحّية من إمكانّيات تأويلّية ب أن ما فعله االستبراء في الفعل )عقر( إلى داللة الفرج  في كلمة )البعير( نؤّوِّ

ا أخرى لتأويل
ً
ُم االستعارة نافذة جديدة للوجودِّ في العالم، وطرق ّدِّ

م  فُتق 
 
 الحكاية. امرؤ القيس هو استبراء فرج عنيزة، ومن ث

 :خاتمة 
نتيجة مفاُدها أّن كل  سيرورة تأويلّية هي سيرورة تخييلّية بالّضرورة، فالّتخييل هو املستوى التوّسطّي تخلُص الدراسة إلى    

ها. رِّ تمثيلِّ
و  د  ُع بِّ لِّ

 
بة تماما عّنا، والخطاُب ما يضط ي 

 
 بين الخطابِّ والحكاية، إّن األخيرة ُمغ

ُ
ط  الذي يربِّ

إّن اإليمان بكونِّ التخييل ينفذ في كل خطاب، مهما كان مرجعه، هو إقرار ضمنّي بأّن املعنى ينفر من األحادّية لينفتح  على التعّدد،   

ها صراع  بين متخّيالت، والصراع بين فالخطاُب، وعلى امتدادِّ الحضارة اإلنسانّية، أبًدا ما يشهُد صراًعا بين تأويالٍت  هي في حقيقتِّ

ه للواقع الذي نعيشه، فسلطة املتخّيل أقوى من سلطة الواقع، فباملتخّيل ندرك الواقع،  تلك التاملتخي كان، ويكون، وسيكون املوّجِّ

ه.  ونبني تصّوراتنا عنه، ونعيُد إنتاج 
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The Rule of Imaginary: Towards an Interpretive Approach to 
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Abstract: This study argues that discourse, whatever its genre, is inseparable from the 
power of imagination; accordingly, trying to study the power of the imagination in discourse, 

through the examination in identifying the key concepts of the imagination, and then relying on 

the semiotics in the approach of discourse, to move from the imaginary speech to the imaginary 
in the speech, and identifying the relation between them ,and ultimately to highlight the impact 

that will leave on the transition on receiving and interpreting the discourse. 
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