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ــر  ــاج ونش ــى بإنت ــة، ُتعن ــر ربحي ــتقلة، غي ــة مس ــة وبحثي ــة ثقافي مؤسس
ــية  ــا السياس ــاول القضاي ــي تتن ــب الت ــوث والكت ــات والبح الدراس
ــط،  ــرق األوس ــة الش ــي منطق ــة ف ــة واالقتصادي ــة واالجتماعي والثقافي
وتولــي اهتماًمــا رئيًســا بالترجمــة بيــن اللغــات األوروبيــة، اإلنكليزيــة 
ــى اإلســهام فــي  ــة. وتهــدف إل ــة، واللغــة العربي والفرنســية واأللماني
التنميــة الثقافيــة والتفكيــر النقــدي واالعتنــاء الجــاد بالبحــث العلمــي 
واالبتــكار، وإلــى تعميــم قيــم الحــوار والديمقراطيــة واحتــرام 
ــرات،  ــة والخب ــة والمعرف ــادل الثقاف ــعى لتب ــان. وتس ــوق اإلنس حق
وإقامــة شــراكات وعالقــات تعــاون وثيقــة مــع المؤسســات والمعاهد 
ــة  ــن بأهمي ــة. وتؤم ــة واألوروبي ــة، العربي ــة والعلمي ــز الثقافي والمراك
تعليــم وتدريــب الشــباب، واألخــذ بيدهــم، واالرتقــاء بهــم ومعهــم 
ــة  ــا التدريبي ــون خططه ــل لتك ــاج، وتعم ــداع واإلنت ــلَّم اإلب ــي س ف
متوافقــة مــع المعاييــر العالميــة، بالتعــاون مــع مجموعــة مــن الخبــراء 

ــن. ــرب واألوروبيي الع

مجلــة »رواق ميســلون« للدراســات الفكريــة والسياســية؛ مجلــة بحثيــة 
علميــة، فصليــة، تصــدر كل ثالثــة أشــهر عــن مؤسســة ميســلون للثقافــة 
 .(ISSN: 2757-8909) والترجمــة والنشــر، ولهــا رقــم دولــي معيــاري
وُتعنــى بنشــر الدراســات ومراجعــات الكتــب، ويتضمــن كل عــدد منهــا 
ــر  ــة تحري ــة هيئ ــة. وللمجل ــواب الثابت ــا ومجموعــة مــن األب ــا رئيًس ملًف
ــى  ــة إل ــتند المجل ــا، وتس ــرف عليه ــارية تش ــة استش ــة، وهيئ ص متخصِّ
ــا، وإلــى  أخالقيــات البحــث العلمــي، وقواعــد النشــر المعتمــدة عالمًي
نواظــم واضحــة فــي العالقــة مــع الباحثيــن، وإلــى الئحــة داخليــة تنّظــم 

عمليــة التقويــم.
ــر  ــدة، عب ــية جدي ــة سياس ــواب فكري ــرق أب ــى ط ــة إل ــح المجل تطم
إطــالق عمليــة فكريــة بحثيــة معّمقة أساســها إعمــال النقــد والمراجعة 
ــدة،  ــرى جدي ــا أخ ــاء قضاي ــا، وبن ــك القضاي ــئلة، وتفكي ــارة األس وإث
ــادة  ــة إلع ــه أداة فاعل ــرى بوصف ــة كب ــدي أهمي ــر النق ــي التفكي وتول
النظــر فــي األيديولوجيــات واالتجاهــات الفكريــة المختلفة الســائدة.
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دراسات ثقافية
الكتابة والحرية؛ سيميائّيات االفتراق والمغايرة في الربيع العربي

الكتابة والحرية؛ سيميائّيات االفتراق والمغايرة في الربيع العربي

جمال الشوفي

تاريخ وصول المادة: 

ص
ّ

ملخ

ــود  ــاف الوج ــة ملص ــا الضعيف ــي بذواتن ــى ترتق ــا املعن ــة ك ــال، والدالل ــاول االكت ــود حي ــة وج الكلم
اإلنســاين، واحلريــة رشطهــا األول. وحيــث إن الواقــع اإلنســاين متعــّدد األبعــاد يصبــح إجيــازه يف نــص أو 

ــاء.  ــتحّق العن ــة تس ــا حماول ــوة، لكنه ــة يف القس ــردة غاي ــة منف كلم
الكلمــة مســؤولية كــرى، وكلٌّ مســؤول عــن كلاتــه. ثّمــة كلمــة تشــّكل رافعــة وجودّيــة وُتــِدث داللــة 

يف اّتــاه إنســاين، وأخــرى متّثــل داللــة مــوت حضــارّي أو صنــم فكــرّي يقــّوض احليــاة مــا دوهنــا. 
يف الدراســة التاليــة، ســيتم اســتخدام الّســيميائية لدراســة دالالت حلظــات التغيــر الكــرى يف ســياقات 
ــداد  ــد االمت ــة تفي ــة زمني ــة دالل ــة. فاللحظ ــة و/أو القصدّي ــا العفوي ــن ُجله ــض م ــريب، وبع ــع الع الربي
واالتســاع كــا الِقــر القهــري أيًضــا، ومــا تفارقهــا بــن ســيميائية دالليــة و/أو تواصليــة مــن حيــث داهّلا/ 
مدلوهلــا، كــا ارتباطهــا يف موضوعهــا وصورهتــا املفهوميــة، ســوى دائــرة مــن دوائــر التقــّي الّســيميائي 

ــا، واملعنــى واالنتــاء لغــًة وفكــًرا وعقــاًل.  ــا، والدالليــة مكانًي ــا، بأبعــاده اللحظيــة زمنًي احلديــث منهجًي

الكلمات المفتاحية: الّسيميائية، التواصلية، الكتابة، احلرية، الربيع العريب، اللغة كمفارقة. 

جمال الشوفي

كاتــب وباحــث ســوري، دكتــوراه فــي الفيزيــاء النوويــة مــن جامعــة القاهــرة 2008، لــه 
العديــد مــن األبحــاث العلميــة حــول الوقايــة اإلشــعاعية والطــب النــووي نشــرت فــي مجــالت 
متخصصــة، مــدرس محاضــر فــي جامعــة االتحــاد الخاصــة، كليــة الهندســة المعلوماتيــة 
مــن 2012 حتــى اآلن، مــدرس محاضــر فــي جامعــة دمشــق-كلية الهندســة الميكانيكيــة 
ــه نشــاطه أيًضــا فــي الحقــل الفكــري السياســي، إذ نشــر  والهندســية مــن 2012 إلــى 2015. ول
عــدًدا مــن الدراســات مثــل »المعارضــة الســورية بيــن بــذور الحريــة وطعــوم االســتبداد- دراســة 
و«المجتمــع  2016؛  العــام،  الــرأي  وأبحــاث  للدراســات  الســورية  المؤسســة  بنيويــة«  نقديــة 
المدنــي الســوري بيــن الرؤيــة والواقــع/ مخــاض تجربــة وهويــة تتشــكل« فــي العــدد األول مــن 
مجلــة )قلمــون( للدراســات واألبحــاث – أيــار 2017، ولــه العديــد مــن المقــاالت المنشــورة فــي 
صحــف ومواقــع عديــدة، نــال الدرجــة الثالثــة فــي جائــزة ياســين الحافــظ فــي الفكــر السياســي 

للعــام 2017.
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1. مقّدمة

النقــد ليــس جمــّرد تربــة غايتهــا املتعــة العقليــة للكاتــب أو القــارئ، فحيــث تبــدو عمليــة النقــد ســلًبا وإجياًبــا 
هــي األســهل باملبــدأ، لكنهــا التجربــة األصعــب عــى أولئــك الباحثــن عــن روح أّمــة يف حضورهــا العــري 

والتحــّرري. 
النقــد والكتابــة النقديــة تغــدو وكأهّنــا حلــٌن عــى حلــم حيــرق وجلــد يتمــّزق حــن ختتــار االنحيــاز لصــورة 
العــامل اجلديــد وإثبــات أحّقيتــه خــالف الســائد واملألــوف! هــي لغــة متتلــك دهشــة االختــالف واملغايــرة مــع 
ــدرة  ــى الق ــة ع ــوز باعث ــا ذات دالالت ورم ــا أهن ــا واختالفه ــات؛ مغايرهت ــروف والكل ــذات احل ــب ب ــا ُتكت أهن
ــا  ــة منه ــيميائيات الوضعي ــوم الّس ــل لعل ــا أدوات التحلي ــف، ُتاوره ــى خمتل ــق معن ــة وف ــة والكالمي الوجودي

ــة.  واملحدث
الكتابــة النقدّيــة وهــي تــاول االنفــالت مــن قواعــد اللغــة النمطيــة الوصفيــة وأقفاصهــا احلديديــة املرصــودة 
بمرجعيــة املــوروث والثقافــة واأليديولوجيــا املغلقــة بحكــم املألــوف واملعــروف والســائد، تنتقــل فجــاءًة مــن 
ــه،  ــكّل تّليات ــاًل للتنميــط واالّتســاق، حاملــة معهــا صــورة الواقــع احلــّي ب ــًة وقاب ــا« كلّي عــامل يبــدو »مفهوًم
ــوار  ــن أس ــق م ــة تنعّت ــانية. لغ ــر إنس ــود أكث ــل: وج ــاث، ولنق ــق واالنبع ــة اخلل ــب لغ ــف يرتق ــود خمتل إىل وج
الّســْلطة متعــّددة األوجــه واملتموضعــة يف شــكل خضــوع مّثلتــه ذات اللغــة! لغــة احلريــة يف مواجهــة الّســلطات، 
والّســلطة لغــة باجلــذر واهلويــة! ولرّبــا جــاز لنــا القــول خلــف )روالن بــارت( أّن »الــيء الــذي ترتســم فيــه 
الســلطة ومنــذ األزل هــو اللغــة، أو بتعبــر أدّق هــو اللســان، فاللغــة ســلطة ترشيعّيــة، اللســان قانوهنــا( )بــارت، 

ص 12)(1).

ــاء،  ــدار البيض ــر، ال ــال للنش ــي، توباق ــد العال ــة بنعب ــميولوجيا، 1993، ط2، ترجم ــارت، روالن، درس الس ب  (1)
.12 ص
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يف حلظــة التغــّرات الكــرى، حلظــة »الّلطــف، الفضــل، الفــارق« الوجــودي، امتــالك بواكــر احلمــل اجلديــد 
ــة مــن  ــر قســوة وانفعــااًل، وســيميوطيقا توّتري ــة العمــل األشــقى واألكث ــاة، تغــدو الكتاب وتشــّكِل براعــم احلي
حيــث )إخضــاع الوجــداين والــذايت واالنفعــايل واجلســدي ملــا هــو خارجــي يف ضــوء معايــر قياســية وكميــة 
ــل املكتمــل كــا حّلنهــا  ــى وإن مل تطــرح البدي ــا( )محــداوي((2)، ورضورة وجــود حت ــة الشــّدة واملــدى مًع ملعرف
كانــط: )إذا كان النقــد يعــّد بمثابــة اخلطــوة األوىل نحــو بنــاء النّســق الفلســفي، فمــن املمكــن أن يعــّد اخلطــوة 

ــة الناقــد( )كانــط، ص 11)(3). األوىل واألخــرة، وال ينتقــص ذلــك مــن مكان
بــن هــذا وذاك تنفــرد جلــة »الشــعب يريــد« كلمتــان قابلتــان لإلعــراب والتنميــط اللغــوي والنحــوي باملبدأ، 
لكــن أن تكتــي صــورة حيــاة وفعــل متعــّدد االنتشــار، كانتشــار عــدوى التثــاؤب يف املجاميــع البرشيــة، حينهــا 
تصبــح داللــة ســيميائية وتصــّور مفهومــّي وحضــور تواصــّي جعــّي؛ حماولــة لتغيــر صــورة وواقــع االســتبداد 
القائــم، لعــامل آخــر يكافــئ موضوعًيــا قــدرة الشــعب الــذي يريــد، وإرادتــه هــذه حرّيــة وحيــاة كريمــة تــاق هلــا 

دهــًرا. لكــن، وأكــّرر ألًفــا، هــذه الـ»لكــن« هــي لعنــة كــرى واســتدراك يشــوبه األمل والقهــر!
ــد  ــار وق ــو؛ الن ــهّية طه ــار ش ــت الن ــث كان ــود حي ــطورة الوج ــوت، أس ــة امل ــو قّص ــة تتل ــد آهل ــن، يف املعب لك
ــدر  ــزايف واهل ــل اجل ــات القت ــا ومتوالي ــريب، ك ــع الع ــورات الربي ــح ث ــة تفّت ــزي(4) معلن ــد البوعزي ــت جس التهم
الوطنــي أيًضــا! إًذا، ضــع يف القــدر أطفــااًل ونســاء، أضــف عليهــا قليــاًل مــن ثقافــة »الســالم« نكهــة، وال تنســى 
ــان حــن  ــارات األدي ــا مــن »حضــارات الــرشق«، وكثــر مــن ث ــار حطًب ملــح »حقــوق اإلنســان«، أضــف للن
ــار  ــتعر الن ــم! تس ــطوة احلك ــك وس ــهوة امُلل ــوة وش ــالم الق ــا بأح ــخ فيه ــارض! ولتنف ــهوة احل ــل ش ــح القت يصب
وتســتوي عــى مهــٍل طبخــة اللحــم الشــهي، وجبــة الشــعوب وحقوقهــا وحّرياهتــا امَلنهوبــة، وجبــة مــن شــهوة 
العهــر البــرشي يف االلتهــام. رصاخ أطفــال وأجيــال يأكلهــا معبــد املــوت هــذا، معبــد اللغــة العجفاء حــن تعجز 
عــن وصــف ُعــرش املشــهد، فكيــف املشــهد بكّلّيتــه وكثافــة حضــوره؟ وكيــف للغــة بدايــًة، والســيميائية كعلــم 
حديــث، موضوعنــا املنهجــي، ثانًيــا أن تبعــث فيــه احليــاة واملعنــى وتضعــه يف ســياق ثقــايف ذي داللــة ورمزيــة 

للحريــة ومبعــث للكتابــة النقديــة باّتســاع ُبُحورهــا؟
لكــن، والـ)لكــن( هنــا بوابــة أخــرى للنــور، حيــث الضّمــة حركــة عطــف، والفتــح ايــاءة جديدة، والســكون 
حلظــة تأّمــل، وجمموعهــا داللــة ورمــز حيــاة ُتوجــد. فكّلا آثــرت جلــة للقــول، يف ســياق التوصيف، »ماركســيًة« 
ــا كان الفكــر البــرشي أيًضــا قــد  ــة«، كانــت اللغــة عاجــزة، ورّب ــا يف »العلاني ــة« أو هنًج أو »إســالميًة«، »قومي
أصيــب بعقــم التجديــد؟ كيــف ال وكلــا ســّطرت جلتــن متعاقبتــن ونَحــّت القــول وشــّددت يف املعنــى أخــذين 

االســتدراك بعيــًدا، وكان الوصــف َقبــُض ريــح!
ــل  ــر التأوي ــو للكث ــد حيل ــوت. وق ــة يف امل ــة موغل ــة مظلم ــة ثقاف ــد دالل ــة املعب ــاٍر، وعتم ــة ن ــان دالل الدخ
والتغيــر يف نــاذج اللغــة والتنميــط، فتنقطــع الصــورة عــن مشــهدها وتصبــح جمــاًزا قابــاًل للقولبــة حســبا يريــد 

ــة، 2013/8/7.  ــة الجزائري ــة الثقافي ــق، المجل ــة والتطبي ــن النظري ــر بي ــيميوطيقا التوت ــل، س ــداوي، جمي حم  (2)
https://thakafamag.com/?p=3540

ــر،  ــر للنش ــليمان، التنوي ــد س ــد أحم ــال محم ــة جم ــود، 2009، ترجم ــا الوج ــل، أنطولوجي ــط، إيمانوي كان  (3)
ص11. بيــروت، 

ــار أمــام مقــر واليــة ســيدي بوزيــد التونســية  (4)  طــارق الطيــب محمــد البوعزيــزي، الــذي أوقــد فــي نفســه الن
احتجاًجــا علــى مصــادرة الســلطات البلديــة لعربــة كان يبيــع عليهــا الخضــار والفواكــه لكســب رزقــه، وذلــك 

ــمبر 2010. ــي 17/ ديس ف

https://thakafamag.com/?p=3540
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صاحــب الســلطة/ اللغــة! فلربــا الدخــان املنبعــث مــن جســد البوعزيــزي »مؤامــرة كونيــة« عــى األّمــة، أو أّن 
البوعزيــزي ذو مشــاكل نفســّية، أو أّنــه قــد قبــض ثمــن فعلتــه! كــا وصــوت طفــل نــادى أبــاه »أمانــة عيــوين« 
ــة  ــة املغرض ــوات اإلعالمي ــزة والقن ــس التلف ــة كوالي ــة يف عتم ــره، متثيلّي ــد ب ــه ففق ــظّية عيني ــت ش ــن دامه ح

واملشــبوهة! ولربــا ولربــا..
هدف البحث

ــي اجتاحــت ســاحات الشــارع العــريب بتوافــده وتدّفقــه، والويــالت  ــة الت ســنّتخذ مــن بعــض اجلمــل احلّي
ــد  ــات ذات بع ــوز وعالم ــّده، كرم ــت ض ــي مورس ــلطوية الت ــة« الّس ــية« و»العنفي ــة »البطش ــها نتيج ــي عاش الت
ــًا  ــّيّ حل ــدث احل ــة باحل ــط الكلم ــن ترتب ــى، ح ــزان املعن ــا يف مي ــتهدف وضعه ــي يس ــيميائي داليل أو تواص س
ودًمــا. ويف موقــع خمالــف، حــن تكــون اللغــة غرضّيــة منقطعــة عــن حّيزهــا احليــايت؛ ليتشــّكل هدفنــا البحثــي 
بإعطــاء موضوعَتــي الكتابــة واحلريــة بعــًدا عرًيــا يف العلــوم احلديثــة تعــّوض وتكافــئ موضوعًيــا روح الربيــع 
العــريب يف أعــى تّلياتــه وحضــوره الشــعبي. مــا يقتــي التحليــل املقــارن والــداليّل لتلــك املقــوالت والكلــات 
ــة  ــة عقلّي ــع العــريب، وبحــث يف الّتفــارق الوجــودّي واإلنســاين بــن كلــات كرؤي ــرزت يف ســياق الربي ــي ب الت

ــة تســتهدف اإلنســان، وبــن تلــك التــي هتــدم وجــوده وثقافتــه وتعلهــا ذّر رمــاد يف العيــون. وقلبّي
المنهجية واألسئلة البحثّية

ــوق  ــه املنط ــّن يف َحّدي ــود املتع ــن الوج ــا ع ــًرا دالليًّ ــة تعب ــقراط الكلم ــذا أراد س ــى أراك« هك ــْم حت »تكّل
لغــة واملرئــّي شــكاًل، الواضــح تعبــًرا واجلــّي حضــوًرا. هــي الكلمــة إًذا أداة التعبــر والفكــر، وكثافــة املعنــى 
ــًدا فتعجــز اللغــة عــن الوصــف؟  ــا وتعقي واحلضــور، لكــن هــل تكفــي الكلمــة حــن يغــدو احلــدث أشــّد أمًل
وهــل يمكــن االكتفــاء بالكلــات النســقّية والنمطّيــة دون األخــذ بداللتهــا وشــكل متوضعهــا املختلــف وامُلغايــر 
عــن املألــوف، ولنقــل بلغــة الّســميولوجيا عالمتهــا املفارقــة/ املغايــرة لغــة وصوًتــا وحدًثــا، وبالــرورة صــورة 

عــامل يتشــّكل بمفاهيــم جديــدة كــا وحيــاة ُتبــاد؟ 
متــى يمكــن للكلمــة أن تبقــى أمينــة ملحتواهــا دون تأويــل أو تفريــط باملعنــى؟ وهــل يمكــن االكتفــاء بالبعــد 
الســميولوجي الــذي حــّدده )بــارت( بمراوغــة اللغــة وخيانتهــا، حيــث )هــذه اخليانــة املالئمــة وهــذا التــاليف 
واهلــروب، هــذه اخلديعــة العجيبــة التــي تســمح بــإدراك اللغــة خــارج ســلطتها، يف عظمــة ثــورة دائمــة لّلغــة، 
ــا  ــا لِزاًم ــارت، ص14)(5)، ورب ــااًل( )ب ــة احتف ــل املعرف ــة تع ــة األدبي ــا، والكتاب ــه أدًب ــق علي ــا أطل ــو م ــذا ه ه
علينــا القــول أّن ممارســة الكتابــة أدًبــا، وفنًــا وشــعًرا، إيــاءة وترحًيــا، هــي رضورة وجــود حيــاول االنبعــاث، 

إّنــه زمــن التغيــر وعــى الكلمــة أن تكــون عــى قــدره وأكثــر.
للكلمــة داللــة ثقافيــة وفكرّيــة، تاوهلــا الســميولوجيا )Semiotics( ألســنيًّا و/أو دالليًّــا، فكــا الدخــان داللــة 
عــى النــار فالكلمــة يف حمتواهــا تدّلــل عــى املعنــى املقــارب كــا احلــدث. ويف ســياق الكلمــة وأثرهــا الفكــرّي 
والثقــايف سنســتعن بالّســيميائية كعلــم داليّل يربــط بــن الكلمــة والســيكولوجيا واملعنــى وبالــرورة اهلــدف، 
كمحاولــة منهجّيــة يف التحليــل املقــارن ملحتــوى الكلمــة وبعــض أمثاهلــا يف ركــب الربيــع العــريب، ســواء مــن 

بارت، روالن، مرجع سابق، ص14.  (5)



209

دراسات ثقافية
الكتابة والحرية؛ سيميائّيات االفتراق والمغايرة في الربيع العربي

حيــث قدرهتــا عــى تشــكيل حمتــوى ثقــايف إنســاين أو انزالقهــا لاللتصــاق باأليديولوجيــات الشــمولية التســّلطية 
شــكالنيًة وتريضًيــا عــى العنــف وهــدم حمتــوى حيــاة.

ــان  ــة والبي ــوم اللغ ــايض، إذ إن عل ــرن امل ــن الق ــات م ــدة الثانينّي ــيميائية ولي ــوم الّس ــة، عل ــة العربي يف الثقاف
ــة  ــة و/أو الديني ــة القومي ــا الثقافي ــة بمرجعّيته ــد اللغ ــرة قواع ــت أس ــراب بقي ــة واإلع ــكيل واحلرك والتش
ــة،  ــن جه ــارّي م ــوذج احلض ــاة والنم ــن احلي ــّدد م ــث واملج ــم احلدي ــا يف فه ــا لغويًّ ــّكل عائًق ــا ش ــا، م بتنويعاهت
ــات  ــى ب ــا، حت ــم أيًض ــص واحلاك ــلطَتي الن ــس س ــى تكري ــب، ع ــى الغال ــا، ع ــا ونصوصه ــت يف متنه وعمل
ــحل  ــا السَّ ــي ورب ــاب والنف ــتوجب العق ــم يس ــى احلاك ــيايس ع ــروج س ــة خ ــا بمثاب ــن قواعده ــكاك م االنف
والقتــل أيًضــا، خاصــة إذا وّظفــت هــذه اللغــة بمضامينهــا وإشــارهتا خــارج أهوائــه ورغباتــه شــخًصا كان أو 
ــة  ــة عربي ــيميائية، إىل وجــود حمــاوالت لغوي ــل احلمــداوي، الباحــث يف الّس ــا يشــر جي منظومــة حاكمــة. وهن
ســابًقا متعــّددة يف التعريــب واإلنشــاء والنحــو وغــره تــاول أن تأخــذ بعــًدا ســيميائًيا، إال أهنــا مل تأخــذ حيــًزا 
ــميولوجية  ــذه اآلراء الس ــآن )ه ــة ب ــة والديني ــة القومي ــة األيديولوجي ــل املرجعي ــك لثق ــا، وذل ــا إال حديًث منهجًي
التــي شــملتها كل هــذه املجــاالت املعرفيــة مل تكــن منهجيــة أو مؤّسســة عــى أســس متينــة ومل تــاول يوًمــا أن 
تؤّســس نظريــة متاســكة ومل تفّكــر يف اســتقاللية هــذا العلــم، بــل ظلــت هــذه اآلراء الســميولوجية مضطربــة 

ــداوي((6).  ــة( )مح ــيولوجية والثقافي ــة والسوس ــّورات األيديولوجي ــا التص ــا وتتقاذفه ترفه
وهــذه النقطــة بالــذات هــي امللمــح النقــدّي الــذي نحــاول الولــوج منــه إىل الــدالالت الســيميائية يف ســياق 
ــا مــن جهــة، وتأكيــد عــى  الربيــع العــريب، ال بمنهجيــة ســيميائية بحتــة، بــل بقــدر فتــح البوابــة النقديــة دالليًّ
ــف  ــارق وخُمال ــد ُمف ــريّف ذي بع ــاع مع ــن اّتس ــه م ــا ب ــعه، مل ــن وس ــار ع ــذا املض ــول ه ــرب دخ ــيائين الع الس
ــا، ومل تــزل الســيميائية بعيــدة عنــه لليــوم، الكتفائهــا باألنــاط  عــن املــوروث النمطــّي املتــوارث واملأســور لغويًّ
واألنســاق املعروفــة واملتداولــة تكــراًرا، لكنــي أعتقــد، ثمــة مّتســع معــريّف تؤّســس لــه مفــردات الربيــع العــريب 
ــؤال  ــرد س ــرورة ينف ــة. وبال ــة احلديث ــا الثقاف ــة ك ــوم واملعرف ــن العل ــع م ــس ملّتس ــد وأن تؤّس ــا، ال ب بعفوّيته

ــا بذاتــه دون تأويــل أو تنميــط، ملــاذا الســميولوجيا؟ املغايــرة واملفارقــة داللًي
2. الّسيميائية

الخلفية التاريخية

ــميولوجيا(  ــيميوطيقا، الس ــيميائية )الس ــت الّس ــد ُعرف ــا، ق ــفًيا وفكرًي ــا، فلس ــه، تارخييًّ ــن أن ــم م ــى الرغ ع
كظاهــرة لغويــة تدّلــل عــى الرمزيــة التــي تدّلــل عــى حــدث مــا كالّدخــان التــي تدّلــل عــى النــار، وعالمــات 
ــا  الّداللــة عــى املــرض وتشــخيصه عنــد اإلغريــق ولليــوم، إال أّن الســيميائية، كعلــم بذاتــه، مل تظهــر إال حديًث
 ,de Saussure (Ferdinand( مــع بدايــات القــرن العرشيــن مــع كّل مــن اللغــوي الســويرسي فرينانــد دي ســويرس

.(Charles S. Peirce( والفيلســوف األمريكــي شــارلز ســاندرز بــرس
 ،(Sémion( املشــتّق مــن الكلمــة اإلغريقيــة داللــة ،(Semiologie( تنّبــأ دي سوســر بظهــور علــم الســميولوجيا

حمــداوي، جميــل، مدخــل الــي المنهــج الســيميائي، مجلــة نــدوة اإللكترونيــة للشــعر المترجــم، المغــرب.   (6)
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ــق يف  ــه احل ــام، ل ــس الع ــم النف ــن عل ــزء م ــي كج ــز املجتمع ــّدالالت يف احلّي ــات وال ــدرس العالم ــم ))ي كعل
ــام( )دي  ــم الع ــذا العل ــن ه ــزًءا م ــان إال ج ــم اللس ــس عل ــة، ولي ــة قبلّي ــه بصف ــّدد موضوع ــد ت ــود وق الوج

ــر، ص 26)(7).  سوس
هــذا، بينــا ذهــب بــرس يف اتــاه فلســفي لعلــم الســيميوطيقا )Semiotique)، حيــث إّن العالمــة ثالثيــة هــي: 
الــّداّل/ املدلــول الــذي لــه عالقــة بموضــوع، وهــذه العالقــة تفــرض صــورة ذهنيــة للعالمــة. وحســب بــرس 
ــة  ــة أو فيزيائي ــرة رياضي ــأّي ظاه ــا ف ــملها جيًع ــوم وتش ــكل العل ــة ل ــون مرجعي ــن أن تك ــيميائية يمك ــإن الس ف
ــة والتــي تفهــم بمعنــى اإلحســاس،  ــة ...إلــخ، هــي عالمــة ذات أبعــاد ثــالث: )األولّي ــة أو جيولوجي او لغوي
وهــي جمــّرد إمكانيــة ومتّثــل يف الســيمولوجيا العالمــة، والثانويــة ومتّثــل احلقائــق الفّجــة التــي تنتــج مــن ظاهــرة 
مــا، ومتّثــل املوضــوع، بينــا الثالثــة وهــي جمــال القوانــن العامــة والتــي تعــود للمفهــوم وبالــرورة الصــورة 

الذهنيــة( )كويــي وجانــز، ص 34-33)(8). 
الســيميائيات تشــرك يف كل أناطهــا وأنســاقها يف موضوعَتــي الداللــة والّرمــز حّســيًّا )طبيعًيــا( و/أو لغوًيــا 
ــا(، لتتطــور علــوم الســيميائيات يف ختّصصاهتــا وافراقهــا بــن الســيمولوجيا والســيميوطيقا، وكل  )نّصيًّــا وفكريًّ
واحــدة تــاول احتــواء األخــرى. فســيميائيات اللســان خمتّصــة يف علــوم اللغــة واللســان والصــوت، متجــاورة 
ومتوازيــة مــع ســيميائيات برجميــة ورقميــة ودالليــة وحّســّية طبيعيــة، يتفقــان مًعــا بجــذر واحــد هــو الداللــة 
ــق  ــة وف ــن الدالل ــث ع ــاول البح ــا ت ــا(. وجيعه ــا )باطنً ــا أو كامنً ــًرا منه ــّكل ظاه ــى املتش ــة واملعن والعالم
مظاهــر متباينــة بشــكل صــور افراضيــة للمعنــى ســواء بكّلّيتــه أو تفاصيلــه اجلزئيــة، لتأخــذ شــكاًل معّينـًـا قابــاًل 
ــا  للّتصنيــف ســيميائًيا، كتلــك التــي عاجلهــا غريــاس تصنيفًيــا بــن احتــاالت متعــّددة تتشــابك وتتقابــل دالليًّ
يف النــاذج املجتمعيــة فـ)املجتمعــات البرشيــة تقســم عواملهــا الداللّيــة إىل بعديــن، احلضــارة والطبيعــة، وتعــرف 
ــن  ــالل املضام ــن خ ــرف م ــة فتع ــا الثاني ــا، أّم ــز فيه ــي ترّك ــها أو الت ــي تؤّسس ــن الت ــالل املضام ــن خ األوىل م
التــي ترفضهــا( )غريــاس، ص51)(9). ومــع املدرســة الفرنســية، يــويل غريــاس أمّهيــة بالغــة لتلــك التضايفــات 
بــن العــامل املحســوس واللغــة الطبيعيــة ملــا هلــا مــن أمّهيــة عــى صعيــد العالمــات الثقافيــة عموًمــا والصــورة 
ــة  ــا الدالل ــانية ومنحه ــكال اللس ــن األش ــا دور تكوي ــن خالهل ــي م ــامل الطبيع ــوىّل الع ــث )يت ــا، حي خصوًص

ــيباين، ص43)(10). ــة( )الش املحايث
ــة  ــا االعتباطي ــارك ك ــط والتش ــة ذات الراب ــة والنصي ــدالالت اللغوي ــات وال ــانيات يف العالم ــث اللس وتبح
ــق منهــج  ــوم اللســان العامــة وذلــك )وف ــد بشــمول عل ــة عامــة، تفي ــة عمومي ــة رّدهــا ملرجعي والعشــوائية بغي
علمــي يضاهــي منهــج العلــوم البحتــة ربًطــا ودّقــة وموضوعيــة، ويســمح باســتنباط قوانــن وكّليــات تتوافــر يف 

دي سوســير، فرينانــد، محاضــرات فــي علــم اللســان العــام، 1987، ترجمــة عبــد القــادر قنينــي، ط1، أفريقيــا   (7)
ــرب، ص26. ــرق، المغ الش

كوبلــى، بــول وجانــز، ليســتا، 2005، علــم العالمــات، ترجمــة جمــال الجزيــري، المجلــس األعلــى للثقافــة،   (8)
القاهــرة، ص-33 34.

غريمــاس، جوليــان الجيــرداس، فــي المعنــى، دراســات ســيميائية، 1999، ترجمــة نجيــب غــزاوي، مطبعــة   (9)
ــورية، ص51. ــة، س ــداد، الالذقي الح

الشــيباني، عبــد القــادر فهيــم، معالــم الســيميائيات العامــة: أسســها ومفاهيمهــا، 2008، ط1، ســيدي بلعــاس،   (10)
ــر، ص43. الجزائ
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األلســن مهــا كانــت الفصائــل اللغويــة التــي تنتمــي إليهــا( )مارتــان، ص 13)(11).
وقــد تطــّورت علــوم اللســانيات التدرجييــة بــدًءا مــن عالمــات دي سوســر يف الكتابــة واللغــة، بــا فيهــا لغــة 
الصــّم والبكــم وإشــارات التعامــل واإلشــارات العســكرية حســب )دي سوســر، ص 33)(12)، مــروًرا بالــّدواّل 
اللغويــة التــي بحثــت يف اللغــة صوتيًّــا، بمعنــى إعــادة اللغــة إىل مقاطعهــا الصوتيــة الدالليــة العامــة فـ)العالمــة 
كيــان واســع االمتــداد، والعمــل الــذي قامــت بــه الصوتيــات عــى الــّدواّل اللغويــة، باعتبارهــا نتيجــة تقطيــع إىل 
وحــدات صوتيــة أصغــر، والتــي تّوجــت بنظريــة الســات املشــركة اجلاكبســونية( )إيكــو، ص57)(13)؛ وصــواًل 
ــّجل يف  ــام مس ــان نظ ــة فـ)اللس ــه والقصدّي ــة والتوجي ــمل اخلطاب ــوم لتش ــيميائية الي ــوث الس ــه بح ــت إلي ــا آل مل
الذاكــرة املشــركة يمّكــن مــن إنتــاج لفظّيــات ال متناهيــة وفهمهــا، واحلديــث جممــوع اللفظيــات التــي ُأنجــزت 
فعــاًل، واخلطــاب هــو املجمــوع الالمتناهــي لّلفظيــات املمكنــة التــي يمّثــل احلديــث فرًعــا ُمنجــًزا منهــا، فيكــون 
ــى أن  ــي نتمن ــال ختّص ــذا جم ــان، ص 65-66)(14). وه ــاب( )مارت ــد اخلط ــل بتولي ــام الكفي ــان إًذا النظ اللس

يثمــر، وعــى الســميولوجي املتخّصــص اكتشــافه وإظهــاره للعلــن، ويكــون شــاهًدا عليــه وموّثًقــا لــه.
لماذا السيميائية؟

ســؤال بــات بدهييًّــا يتوّجــب اإلجابــة عنــه منهجًيــا، فحيــث كان مــن املمكــن تتّبــع مســارات الربيــع العــريب 
ــا أو كليهــا بطريقــة أكثــر ُيــرًسا مــن حيــث تعــّدد مناهجهــا وطرقهــا. لكــن، ثمــة رؤيــة تــاول  سياســيًّا أو فكريًّ
شــّق طريقهــا يف عــامل اليــوم، تلــك التــي تبنــى عــى فرضيــة قابلــة للرهــان، فالتاريــخ اليــوم يمكــن أن ُتعــاد 
كتابتــه وفــق تطّلعــات جيــل مــن الشــباب اجتاحتــه مّحــى احلريــة واالنعتــاق، حــراك شــعبي متــّددت مســاحاته 
حتــى بــات يعــّم معظــم ســاحات ومــدن الوطــن العــريب ولســنوات عــدة. وحيــث ثّمــة جــدل حــول األجوبــة 
ــات الشــارع  ــة عــى متطّلب ــع بعــدم قدرهتــا عــى اإلجاب ــة مســبقة الصن ــات السياســية والفكري اجلاهــزة للنظري
ــا  ــدة تاوهل ــات جدي ــح بّواب ــا فت ــكان لزاًم ــالمية«، ف ــية« أو »إس ــة« أو »ماركس ــت »قومي ــواء كان ــاّب، س الش
ــباب  ــل الش ــات جي ــم تطّلع ــل معظ ــوم يمّث ــا زال إىل الي ــامل م ــف، ع ــامل خمتل ــّكلة يف ع ــة املتش ــة واحلداث العري
ــن  ــر املمك ــن غ ــات م ــد ب ــون. فق ــق القان ــتورية وتقي ــات والدس ــة احلّري ــا، دول ــة وحداثته ــة الدول يف عري
اإلجابــة عــن أســئلة الربيــع العــريب إجابــات جاهــزة ومعّلبــة، كــا مل يكــن يف تاريــخ احلــدث العاملــي االكتفــاء 
بمنهــج الكّليــات العامــة يف اإلجابــة عــن أســئلة العــر احلديــث وتنّوعاتــه، حيــث ال يمكــن تفســر كل هــذا 

التنــوع اهلائــل واملتقــّدم بإجابــة واحــدة وهنائيــة. 
يف الكلمــة والثقافــة كــا اللغــة، ثّمــة أنســاب قديمــة حاولــت يف اإلعــراب والتريــف والنحــو، لكنهــا ومــع 
ــة  ــة والصيني ــة، والالتيني ــة العربي ــة، فثّم ــة أو الَقْبلي ــة الثقافي ــرة املرجعي ــت أس ــر، بقي ــت والكب ــا الالف تطّوره
ــانية  ــة إنس ــة، ملرجعّي ــدة كوني ــؤرّش لوح ــات ي ــث ب ــر احلدي ــن الع ــا، لك ــة بذاهت ــراق قومي ــية، كأع والفرنس

مارتــان، روبيــر، مدخــل لفهــم اللســانيات، 2007، ترجمــة عبــد القــادر المهيــر، المنظمــة العربيــة للترجمــة،   (11)
ــروت، ص13. بي

دي سوسير، مرجع سابق، ص33.  (12)

إيكــو، أمبرتــو، الســميائية وفلســفة اللغــة، 2005، ط1، ترجمــة أحمــد الصمعــي، المنظمــة العربيــة للترجمــة،   (13)
ــروت، ص57. بي

مارتان، روبير، مرجع سابق، ص66-65.  (14)
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ــدأت تتحــّرر  ــات والفونتيــك )طحــان((15)، كــا وب ــدأت تــرز األلســنية وعلــوم الصوتي ــة، ففــي اللغــة ب عاّم
علــوم الرمــز والداللــة وعالقتهــا باللغــة مــن جهــة وباحلــدث احلــّي مــن جهــة أخــرى. فقــد بــرزت يف العــر 
ــه  ــور أدوات ــم وتط ــن العل ــا وب ــة ونظرياهت ــن املعرف ــل ب ــاول الوص ــتموجلية ت ــاوالت أبس ــدة حم ــث ع احلدي
ــآن مكتمــل القواعــد.  ــًا ذا شــمول معــريّف وعلمــّي ب ــيميائية، والتــي تــاول أن تكــون عل ــة، ومنهــا الّس التقني
ــاط، كســميولوجيا  ــن للعمــل يف علومــه املتخّصصــة وتبويبهــا يف أنســاق وأن ــادت الباحث تلــك املحــاوالت ق
الداللــة والتواصــل واللغــة والثقافــة وهــي حماولتنــا املنهجيــة يف موضــوع الكلمــة والثقافــة ومفارقــات دالالت 

ــة يف الربيــع العــريب. احلري
لكــن مــن الــرورة القــول إن اللســان واملنطــوق مــن القــول هــو فيصــل العمليــة املعرفيــة تلــك: فحســب، 
الشــيباين )تظــّل إمكانيــة التأســيس ألّي نمــوذج داّل جديــد مرهونــة بمــدى تقاطعــه مــع اللســان، ضمــن مظهــر 
ــا داخــل اللســان بمظهــر داليّل مســتقل، تســتطيع مــن خاللــه أن  أو أكثــر. تتمّتــع العالمــة بوصفهــا عنــًرا دنيويًّ
تؤّســس للمظهــر الســيميائي لّلســان، أي لنســقيته الداّلــة( )الشــيباين، ص35)(16). واملظهــر الســيميائي مــرشوط 
ــة  ــة والدموي ــامل الكارثي ــات املظ ــا لفظي ــي قّدمته ــة الت ــل اللفظي ــك اجلم ــل تل ــّي، فه ــرار الزمن ــّدواّل والتك بال
يمكنهــا أن تشــّكل نســًقا لســانًيا ومظهــًرا ســيميائًيا يف نمــو نزعَتــي احلريــة والكلمــة؟ وليســت أّي كلمــة، بــل 
تلــك الكلمــة املوّطنــة يف عــرف اإلنســان كأداة للفكــر، وداللــة حمتــوى، ورمــز داليّل، كــا هــي تعبــر وجــودّي 

يف آن، دون هــذا الفصــل اإلجرائــي املّتخــذ يف أنســاق الســيميائية.
3. سيميائيات اإلرادة، الداللية والتواصلية

»الشــعب يريــد« دهشــة وجــود وحــارض شــعٍب قــّرر أن خيتــار حريــة وجــوده املختلــف! حضــوره اإلنســاين 
التواصــي، لغتــه العريــة وقــد تكّلــم بعــد أن صمــت دهــًرا. »الشــعب يريــد« فعــل تواصــي باللغــة والكلمــة، 
بالتوافــد والشــعور اجلمعــي، بقــوة احليــاة وإرادة التغيــر ملســتقبل يف دولــة متّثلــه، ال حــارض يف بوتقــة اســتبداد 
قهــرّي يــأكل تارخيــه وحــارضه ومســتقبله. ســيمياء تواصلّيــة انتقلــت مــن مرحلــة الداللــة العفويــة للقصدّيــة 
ــّدث يف  ــا وت ــة تواكبه ــة وثقاف ــة لغ ــل ثم ــدة، فه ــاة ووالدة جدي ــث حي ــا مبع ــت هن ــة كان ــة، والقصدّي اجلمعي

بنياهنــا؟
ــا اختالفيًّــا وخالفيًّــا يف آن! اختالفــه يف كونــه شــّكل موجات  ــا يف عــامل اليــوم، خطًّ كلمتــان مّثلتــا منحــى تغّريًّ
متعاقبــة مــن صعــود الوجــع الشــعبي الــّرازح تــت آلــة القهــر والقمــع الّســلطوية يف معظــم عواصــم الوطــن 
العــريب املســّاة زوًرا جهوريــات )للوحــدة واحلريــة واالشــراكية(! وخــاليّف أيًضــا كونــه محــل بــن طّياتــه تفــارق 
ــلطوي  ــح الس ــي الكب ــم موقعت ــة لتقدي ــه القصدّي ــة التوجي ــا حماول ــازع، ك ــن والتن ــل، التباي ــر والتأوي يف التفس
واملعاوقــة املجتمعيــة بــا متّثلــه مــن ُبنــى ثقافيــة وفكريــة ومــوروث تقليــدي متكّلــس؛ فكانــت احلريــة يف نــزاع 
مــع أصنامهــا، ال الســلطوية والعســكراتية وحســب، بــل اللغويــة والفكريــة أيًضــا. وبالــرورة يمكــن التمييــز 
ســيميائًيا بــن ســيمياء دالليــة، هــي فعــل ســيميائي مكتمــل األركان وتــاول أن تصبــح ســيمياء تواصليــة تعيــد 
ا  ــة تواصليــة موّجهــة وغرضيــة ســلطويًّ للكلــات معناهــا وفــق صــر ركــب احلريــة، يف مقابــل ســيمياء قصدّي

جيــب تعريــة عالمتهــا وكشــف مدلوالهتــا. 
طحان، ريمون ودنيز، فنون التقعيد وعلوم األلسنية، 1983، دار الكتاب اللبناني، بيروت.  (15)

الشيباني، عبد القادر فهيم، مرجع سابق، ص35.  (16)



213

دراسات ثقافية
الكتابة والحرية؛ سيميائّيات االفتراق والمغايرة في الربيع العربي

ــا أو  ــية توصيًف ــه السياس ــن بّوابت ــدث م ــوض يف احل ــب باخل ــة ال ترغ ــة احلالي ــه، أّن الدراس ــي التنوي ويقت
تليــاًل، والتــي طاملــا تــم تناوهلــا بدراســات ســابقة جيوبولتيكيــة(17) عــّدة، لكــن مــن الــرورة بمــكان تثبيــت 
ــة كنمــوذج عــام، والتــي قضــت عــى معارضتهــا واســتحوذت عــى  ــة التســّلطية األمني املوقــع النقــدي للدول
ــذور  ــئة وب ــدين الناش ــع امل ــات املجتم ــاض نوّي ــكرهتا وإجه ــى عس ــت ع ــا وعمل ــة ملصلحته ــات الدول مؤّسس
احلركــة الديمقراطيــة والليراليــة يف املجتمــع؛ فـ)تقيــق االحتــكار الفّعــال ملصــادر القــوة والســلطة يف املجتمــع( 

ــب، ص 173)(18).  )النقي
مدخل للسيمياء التواصلية القهرّية الّسلطوّية

الدولــة الســلطانية )الّتســلطية(، وإن تباينــت بنســب النمــوذج »البطشــي« فيهــا فــي التعامــل مــع حــركات 
الربيــع العربــي، بــدًءا مــن احتــكار الســلطة وتفتيــت وتشــتيت الحــراك المجتمعــي ومنعــه بــكل الطــرق مــن 
ــي  ــث ف ــواًل للعب ــاوت، وص ــل ومتف ــد متداخ ــكل متصاع ــاًل(، وبش ــر مث ــه )الجزائ ــترداد دولت ــول الس الوص
مكّوناتــه وتغييــره ديموغرافًيــا ودمــار مقــّدرات الشــعب الــذي أراد التغييــر )ســورية مثــاًل(؛ لكنهــا، الســلطات 
ــة واأليديولوجيــة كنمــوذج معــاوق لحركــة التاريــخ وانفضاضــه نحــو  ــة، تحمــل ذات الصفــات العنفّي القهرّي
التقــّدم واإلنســانية. وداللتهــا التعســفية واأليديولوجيــة تعبيــًرا فاضًحــا لشــهوة الســلطة القمعيــة وهــدر اللغــة 
ومضامينهــا وخّطهــا الحياتــي، واتجــاه مغايــر كلّيــًة يعــود باإلنســان لــَدرك »الذئبيــة«، ناســًخا عنــه مدلــوالت 
الناطــق وبالضــرورة الفكرنــة واألنســنة فــي تعريفــه الّصــوري األول حيــث اإلنســان حيــوان ناطــق: فـ«تكّلــْم 

حتــى أراك« حســب ســقراط.
خطــاب الّســلطات القومويــة العربويــة فــي الوحــدة والحريــة واالشــتراكية مثــل أدلجــة ماكرة في اســتقطاب 
مشــاعر الشــعوب النقيــة والراغبــة فــي االنعتــاق منــذ لحظــة التحــّرر الوطني مــن االســتعمار األجنبــي منتصف 
القــرن الماضــي، ولكنهــا اليــوم باتــت محــّط كشــف وتعريــة مــع ثــورات الربيــع العربــي. فثمــة مفارقــة كبــرى 
بيــن معنََييــن للوطــن والحريــة والمواطنــة، األول اســتبدادّي اســتحواذي مهيمــن، واآلخــر ُتحاولــه الشــعوب 
اليــوم فــي معنــى ومضمــون كلمتــي »الشــعب يريــد«. مــن هنــا، وإن كنــا لســنا بصــدد خطــاب بعينــه، بقــدر 
ــون«،  ــل«، »إرهابي ــعب يرح ــم؟«، »الش ــن أنت ــل »م ــن قبي ــات م ــل وكلم ــي جم ــا ف ــا وعالمته ــذ مدلوالته أخ
ــا  ــك بم ــّدة، وذل ــة ع ــع عربي ــلطة بمواق ــوز الس ــا رم ــارات بّثته ــن إش ــض م ــي بع ــم«، ه ــة الجراثي »المعارض
تتضمنــه خطاباتهــا السياســية الكثيــر منهــا، تشــير فــي داللتهــا األولــى إلــى عــدم اعترافهــا المطلــق بالشــعب 
ــة  ــلطات لمواجه ــن الس ــن م ــه للمنتفعي ــض الموّج ــة للتحري ــة مترابط ــة داللي ــي رمزي ــة. ه ــه التحّرري وحركات
مــّد الشــعوب، والنتيجــة كانــت إشــعال الحــروب وتفتيــت ُبنــى المجتمــع، بحيــث تنقطــع التواصليــة العامــة 
بيــن الــكل المجتمعــي، لتتحــّول إلــى تواصلّيــة ُمغرضــة موّجهــة تحــت عنــوان: »أنــا وجماعتــي أو ال أحــد«. 
وُنجيــز القــول الســيميائي ذاتــه أّنهــا ُجمــل متكــّررة فــي حاضرنــا الكارثــّي اليــوم ذات ســيميائيات لســانّية فــي 
توليــد ِخطاَبــي الكراهيــة والعنــف مــن جهــة، وخطــاب مغّلــف بُجمــل وتراكيــب بّراقــة والمعــة فــي أخــرى، 

الشــوفي، جمــال، جيوبوليتيــكا الدوائــر المتقاطعــة: ســوريا فــي عالــم متغــول، دراســة فكريــة سياســية، مركــز   (17)
ــذا  ــات واألبحــاث فــي ه ــد مــن الدراس حرمــون للدراســات المعاصــرة، 2018/3. ويمكــن مراجعــة العدي

ــم تناولهــا حســب نهاجيتــه. الشــأن نتــرك للقــارئ الكري
ــدة  ــات الوح ــز دراس ــي، 1996، ط2، مرك ــرق العرب ــي المش ــلطية ف ــة التس ــن، الدول ــدون حس ــب، خل النقي  (18)

العربيــة، بيــروت، ص173.
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كالوحــدة والحريــة واالشــتراكية والمقاومــة والممانعــة, كشــفت مجريــات الســنين الماضيــة زيفهــا وبطالنهــا 
وانقطاعهــا عــن الواقــع الحياتــي واإلنســاني. 

موضوعــة الّســلطة القهريــة والولــوج إلــى خطابهــا ولغتهــا إشــكالية متعــّددة التباينــات، وطــرق عالجهــا 
ــاول  ــتمولوجية تح ــكالية أبس ــوم إش ــي الي ــّددة، ه ــة متع ــة وعلمّي ــَي معرفّي ــذ َمناح ــاس تأخ ــذا األس ــى ه عل
الســيمياء عالجهــا وتفنيدهــا مــن حيــث إيجــاد االتصــال بيــن الداللــة الحّســية المنبعثــة مــن األشــياء والداللــة 
ــث  ــؤال ومبح ــترك، هــي س ــيميائّي مش ــذر س ــا ج ــان لهم ــراض أّن الحالت ــة الفت ــة محاول ــث ثم ــية، حي النفس
رئيــس اليــوم فــي ســيمياء التواصــل، حيــث )إشــكالية التواصــل ترتبــط فــي الســيمياء بمســألة الهويــة الصيغّيــة 
للــذوات وكنههــا المقابــل لفعلهــا( )فونتانــي، ص15)(19)، وهنــا ربما تكــون األبحاث والدراســات الســيميائية 
العربيــة فــي تحليــل الخطــاب السياســي إبــان الربيــع العربــي فــي بداياتهــا، ومــع أنــه خــارج دراســتنا، لكــن 
ــه  ــا درس ــذا م ــه، وه ــا في ــل وظيفًي ــة للتأوي ــة القابل ــة أو التواصلي ــة القصدّي ــه لموضوع ــرورة التنوي ــن الض م
تفصيــاًل وحــّدده تعريًفــا بالمبــدأ »أيــرك بويســينس« فـ)الســميولوجيا هــي دراســة اإلجــراءات التواصليــة أي 
ــه(  ــر في ــد التأثي ــر فــي اآلخــر، والمنظــور إليهــا بهــذه الصفــة مــن طــرف مــن نري الوســائل المســتعملة للتأثي
)بويســنس، ص02((20). فالخطــاب السياســي خطــاب موّجــه ونفعــّي للتأثيــر فــي المتلقــي ويبحــث عــن قطــع 
ــا  ــرح خطًط ــميولوجيا تط ــة )الس ــي السياس ــاه، فف ــة مبتغ ــه للحري ــي وصول ــي ف ــارع العرب ــة الش ــر تواصلي وبت
واســتراتيجيات تخــّص المنتــج والمتلّقــي فــي آن مًعــا، وهــو جــزء تحليلــي أواًل، ومــن ثــم يبنــي اســتراتيجات 
وبرامــج وســيناريوهات تفيــد المنتــج والمتلقــي مًعــا( )عيطــة((21)، وهــذا مجــال اإلعــالم العربــي الرســمي 
ــح  ــتلزم فت ــو يس ــوم. وه ــة الي ــا التحّرري ــعوب وإرادته ــة الش ــع حّري ــارج م ــا والمتخ ــا ونفعيًّ ــه قصديًّ الموّج
ــي  ــروًعا ف ــي مش ــوف السياس ــإن كان الخ ــة، ف ــية والفكري ــا السياس ــيميائية كم ــات س ــا لدراس ــا عريًض بّواباته
ــدران  ــر ج ــر وتكّس ــن التغيي ــي زم ــة ف ــة وثقافي ــرورة فكرّي ــوم ض ــات الي ــد ب ــابًقا، فق ــلطات س ــة الس مواجه

ــا. الخــوف، وهــو مــا نترّقبــه مــن الســيميائّيين العــرب قريًب
سيميائيات الداللة: العفوية والمفارقة

ــى  ــة وردت عل ــوص ثالث ــيء«(24)، نص ــكل ش ــه ب ــأخبر الل ــيلني«(23)، »س ــا ش ــا باب ــي«(22)، »ي ــة عيون »أمان
لســان أطفــال ســوريين، تكــّررت مئــات المــرات بــل آالفهــا، لتكــرار تعــّرض األطفــال آللــة القمــع والقتــل 

فونتاني، جاك، 2010، سيمياء المرئي، ترجمة علي أسعد، ط2، دار الحوار، سورية، ص15.  (19)

بويسنس، أيريك، السميولوجيا والتواصل، 2017، ترجمة جواد بنيس، رؤية، القاهرة، ص20.  (20)

ــل فــي الخطــاب الثــوري  ــي السياســي، نظــرة فــي مشــكالت التأوي عيطــة، مالــك، ســيميائية الخطــاب العرب  (21)
ــرة، 2017/6/6. ــات المعاص ــون للدراس ــز حرم ــوري، مرك الس

محمــد الغوطانــي: الطفــل الســوري ابــن العشــرة أعــوام الــذي داهــم منزلــه وأهلــه قصــف صاروخــي صبــاح   (22)
ثانــي أيــام عيــد الفطــر 2017 ليفقــد بصــره منادًيــا أبــاه »أمانــة عيونــي« وذلــك أثنــاء حصــار الغوطــة الشــرقية 

الشــامية قبــل تهجيــر أهلهــا قســرًيا.
كلمــات الطفــل الســوري عبــد الباســط الصطــوف، الــذي نــادى أبــاه »يــا بابــا شــيلني« حيــن قطعــت قدمــاه   (23)
وقتلــت أمــه وأختــه بإســقاط طائــرات الســلطة علــى منزلهــم برميــل متفجــر بالهبيــط/ ريــف إدلــب الجنوبــي، 

ــي 2017/3. ف
جملــة رّددهــا طفــل ســوري، عمــره 3 ســنوات، حيــن وجــد كامــل أســرته )األب واألم واألخــوة( قــد فنيــت   (24)

ــي 2013/12. ــدوره، ف ــود ب ــاة والوج ــارق الحي ــل أن يف ــر قبي ــل متفّج ــه ببرمي أمام
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المتواليــة، لكــن ربمــا لــم تظهــر علــى وســائل اإلعــالم المرئــي والمكتــوب والتفاعلــي إال بشــكل محــدود. 
وربمــا يقــول ناقــد ســيميائّي مختــّص أنهــا لــم تكتمــل أركانهــا للدراســة التحليليــة لعــدم تكراراهــا وتواليهــا. 
ــا  ــه حدًث ــزي لنفس ــراق البوعزي ــادث إح ــي ح ــو بق ــه، فل ــدث ذات ــن الح ــة ع ــاع اللغ ــا بانقط ــو اكتفين ــن ل لك
وســلوًكا شــخصًيا، لــكان المستشــفى كفيــل بعالجــه، والتأمينــات كفيلــة بدفــع الضــرر الــذي تعــّرض لــه مــن 
جــّراء اعتــداء الشــرطة عليــه. ولبقيــت صرخــات األطفــال هــذه وُجملهــم كداللــة ُنتــف الثلــج علــى الشــّباك 
بوجــود الصقيــع، ال تتضّمــن أيــة داللــة ســوى أّن الثلــج والصقيــع موجــود، لكــن قّصــة مــوت بائعــة الكبريــت 
متجّمــدة تحّولــت لســيمولوجيا دالليــة أواًل، وتواصليــة ثانًيــا تفيــد لغــًة بالكتابــة عــن الظلــم والقهــر والفقــر، 

وأدًبــا وفكــًرا وفلســفة وتوّجًهــا سياســيًّا ومؤّسســاتيًّا أيًضــا.
الجمــل الثــالث هــذه تتكــّرر بنمــوذج طبيعــي فــي كل زمــان ومــكان، فالطفــل يوصــي والديــه بنظــره دوًمــا، 
ويطلــب مــن أبيــه أن يحملــه ليلعــب معــه، وكل فتــى يقــول بأنــه ســيخبر اللــه عــن أحالمــه أو عّمــا تعــرض لــه 
مــن ظلــم؛ وبالتالــي: »األمانــة«، »الَحْمــل والرعايــة«، و«القــول واإلخبــار«، كانــت ســتمثل مفاهيــم مجــّردة، 
ولــن تمثــل نــصًّ شــهيًّا قابــاًل للتحليــل الســيميائي. بينمــا لــو دخلنــا إلــى صلــب الحــدث الملمــوس وتتّبعنــا 
مؤّشــراته ودالالتــه، فالطفــل الــذي فقــد عينيــه، وآخــر فقــد قدميــه، والثالــث فقــد أبــاه وأمــه وإخوتــه ببرميــل 
مرمــّي مــن طائــرة، قــد صاغــوا جملــة عفويــة تختــزل حجــم الكارثــة المهولــة فــي كلمــات قليلــة ال يمكــن 

فصلهــا عــن الحــدث المتكــّرر مــع اآلالف.
األطفــال الثالثــة اســتطاعوا تجريــد آالف األحــداث الحّســية فــي كلمــات عفوّيــة، تشــّكل ســيمياء داللّيــة 
ــا  ــا ومؤّشــرات تلقائيــة، والتــي هــي حســب لــوي بربيتــو )األحــداث والوقائــع أو األشــياء التــي تمّدن منهجيًّ
بمعلومــات دون أن تكــون أنتجــت مــن أجــل هــذه الغايــة((25). فالســيميائية حســب بربيتــو هــي ثالثــة علــوم 
ــة حيــث  تتداخــل موضوعاتهــا فيمــا بينهــا وهــي: اللســانيات، وســيمولوجيا التواصــل، وســميولوجيا الدالل
ــة  ــع إضاف ــة م ــات اللغوي ــانيات أي العالم ــها اللس ــي تدرس ــر الت ــل كّل الظواه ــيمولوجيا التواص ــدرس س )ت
العالمــات غيــر اللغويــة. وتــدرس ســميولوجيا الداللــة كل الظواهــر التــي تدرســها ســميولوجيا التواصــل أي 

ــة التــي ليــس لهــا صفــة اإلشــارات( )بويســنس، ص12)(26). اإلشــارات مــع إضافــة المؤّشــرات العرفّي
هــذه الــدالالت فــي المعنــى بتلقائّيتهــا لــم تشــّكل ســيمياء تواصليــة بقــدر مــا شــّكلت ســيمياء داللّيــة وفــق 
ذات المنهــج، وداللتهــا أو رمزّيتهــا، لألســف، كانــت قصــة مــوت معلــن وجريمــة إنســانية كبــرى، تحــاول 

السياســة ومكــر التاريــخ )حســب هيجــل( طمســها. 
ــن  ــالزم بي ــة ت ــير ثّم ــب دي سوس ــيميائية، فحس ــّي للس ــد األّول ــة والتحدي ــة المنهجي ــى الخلفي ــودة إل بالع
الــّداّل، الجانــب المــاّدي للعالمــة، والمدلــول، جانبهــا المفهومــي الذهنــّي، فالعالمــة لديــه تحــدث داللتهــا 
ــوّي،  ــع لغ ــود مجتم ــة وج ــد إمكاني ــذي يوّل ــو ال ــالف ه ــذا االخت ــرى )وه ــات األخ ــن العالم ــا ع الختالفه
ــز،  ــي وجان ــط( )كويل ــة فق ــط جماع ــة وس ــد مكتمل ــي توج ــّدث، فه ــد أي متح ــة عن ــت مكتمل ــة ليس فاللغ
ص20)(27)، وبالضــرورة لــو اقتصــرت الــدالالت والمؤّشــرات العفويــة هــذه لألطفــال فــي مجتمــع ُأســرهم 
الُمبــادة، النطمســت حكايتهــا، وفقــدت مدلوالتهــا عــن العنفيــة والبطشــّية التــي مارســتها الســلطات، وبالتالي 

بيير، عبدالله، قراءة في كتاب السميولوجيا والتواصل، الحوار المتمدن، عدد 5815، 2018/3/14.  (25)

بويسنس، أيريك، مرجع سابق ص12.  (26)

كوبلى، بول و جانز، ليستا، مرجع سابق، ص20.  (27)
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ــة أساســّية فــي ســياق الربيــع العربــي وثوراتــه تفيــد فــي التحليــل البنيــوي والنفســي  ــا موضوعــة نقدّي لفقدن
ــة  ــة واأليديولوجي ــة هــذه، ولمرجعّياتهــا الثقافي ــى الســلطات القهرّي واالجتماعــي وبالضــرورة الســيميائي لُبن
أيًضــا، حيــث ُتــدرك )الســيمياء مــن خــالل الربــط بيــن مــا هــو ملمــوس وما هــو مجــّرد فــي آن مًعا( )بويســنس 
ص60)(28)، وهــذا مــا يفتــح المجــال لثقافــة نقديــة ذات داللــة علــى الوضــوح تفــّك االرتبــاط الّريبــي بيــن 
مقــوالت الحريــة والحيــاة الكريمــة التــي رّددت زيًفــا لــدى الســلطات مــن جهــة، وتبحــث فــي مكنــون هــذه 
الســلطات العنفــي والقهــرّي والبطشــّي ذاتهــا مــن جهــة أخــرى، وهــذا مجــال معرفــّي وســيميائّي اليــوم، كمــا 

هــو سياســّي وفكــرّي. 
ــة ســلًفا، لكــن افتراقهــا فــي داّلهــا  ــة معروف ــوالت هــي صــور مفهومّي ــار، كمدل ــة والحمــُل واألخب األمان
الّصوتــي لحظــة صــراخ انفعالــي عالــي الوتيــرة، وإن لــم يمتلــك خاّصيــة التواتــر الكامنــة لكنــه ظاهــر للعيــان، 
هــي داللــة ســيميائية تشــير إلــى موضوعــة الّتــْدالل )Semiosis)، والتــي هــي )العمليــة التــي يتــّم مــن خاللهــا 
ــاك  ــة، وهن ــّداّل متواليــة صوتّي ــة ليســت معطــًى جاهــًزا ولكنهــا ســيرورة مســتترة، فال ــة، فالدالل ــاج الدالل إنت
ــة  ــاله قابل ــالث أع ــل الث ــح الُجم ــم تصب ــن ث ــاس، ص53)(29). وم ــة( )غريم ــورة الذهنّي ــو الص ــول ه مدل
ــل  ــة وفع ــيمياء داللي ــدأ س ــي المب ــي ف ــّدة. ه ــدارس ع ــق م ــيميائيًّا وف ــف س ــتنتاج والتصني ــة واالس للدراس
ســيميائي مكتمــل األركان حيــث )الفعــل الســيميائي هــو باختصــار ســلوك ملمــوس غايتــه التعريــف بحالــة 
ــة، إذا  ــيمياء تواصلّي ــة، وس ــة تواصلّي ــى لغ ــّول إل ــة ألن تتح ــنس، ص61)(30)، وقابل ــة( )بويس ــي ملموس وع
مــا باتــت لغــة يتــّم احتواؤهــا حّســيًّا وإنســانيًّا وانتصــاًرا لمظالمهــا، عندمــا تفّعــل الّشــرعة الدوليــة لحقــوق 
اإلنســان، وخاصــة حقــوق الطفولــة، وتفّعــل المحاكمــات الدوليــة للجرائــم ضــّد مرتكبــي الجرائــم اإلنســانية 
ــة  ــوب لدول ــي المطل ــر الوطن ــة والتغيي ــة االجتماعي ــق العدال ــا تتحّق ــة، وعندم ــدات الدولي ــي المعاه ومنتهك
ــر  ــا عب ــرورة إيصاله ــذا ض ــل ه ــا، وقب ــاء مجتمعه ــات أبن ــوق وحّري ــون حق ــتورها وتص ــرم دس ــة تحت عصري
الكلمــة والجملــة لتصبــح لغــة تواصلّيــة ذات داللــة حيــاة وحريــة قابلــة للّتــدالل الســيميائي، ال داللــة مــوت 

ــة وحســب! وكارث
في الكتابة حياة، التواصلية في مقابل األداتّية

لمــاذا الكتابــة؟ )أنــا إنســانوي، ليــس ألنــي أفكــر، وال ألنــي أقــرأ، بــل ألنــي أكتــب، وألنــي أنتــج نصوًصــا. 
أنــا أكتــب إًذا أنــا موجــود( )شــولز، ص24)(31)، لهــذا ســيخبر ابــن األعــوام الثالثــة، الــذي َفنــَي أهلــه أمامــه، 
ــا ســرياليًّا يمّثــل نــوازع نفســّية غريبــة  ــا وحســب، وال نصًّ ــا أدبيًّ ســيخبر اللــه بــكّل شــيء، وهــذه ليســت نصًّ
ــه  ــه )ضعف ــن يواج ــان حي ــتحّقها اإلنس ــات يس ــروف والكلم ــن الح ــة م ــل جمل ــا، ب ــا اعتباطًي ــل نموذًج تمّث
ــّم،  ــب أو الض ــر أو النص ــح أو الكس ــكيلها بالفت ــم بتش ــا أن يهت ــه به ــال نطق ــر ح ــم يفّك ــه، ل ــه ومذّلت وهوان

بويسنس، أيريك، مرجع سابق، ص 60.  (28)

غريمــاس وجــاك فونتانــي، ســيميائيات األهــواء: مــن حــاالت األشــياء إلــى حــاالت النفــس، 2010، ترجمــة   (29)
ــا، ص 53. ــدة، ليبي ــد المتح ــاب الجدي ــراد، دار الكت ــعيد بنك س

بويسنس، أيريك، مرجع سابق، ص 61.  (30)

ــات  ــة للدراس ــة العربي ــي، ط1، المؤسس ــعيد الغانم ــة س ــل، 1994، ترجم ــيمياء والتأوي ــرت، الس ــولز، روب ش  (31)
والنشــر، بيــروت، ص24-23.
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ــود  ــذا الوج ــب((32)، ه ــه بالّرع ــوى إحساس ــال إرادة س ــي وب ــال وع ــل ب ــاّم لطف ــز الت ــّكلت بالعج ــات تش كلم
ــه تلــك الجملــة، فيبــدو  المعتــم الــذي لــم ينتــْج نصوًصــا بعــد تقــول مــا جــرى فــي حقيقــة الواقــع، لّخصْت
ــا  ــا وروحانيًّ أّن البشــر ال يريــدون أن يســمعوا وال أن يــروا، فأرادهــا الطفــل تواصــاًل مــع اللــه فلســفيًّا وفكريًّ

وســيميائيًّا أيًضــا.
ــا  ــة حضوره ــي عتم ــة ف ــؤال األّم ــى، س ــؤال المعن ــود، س ــؤال الوج ــخ، س ــؤال التاري ــب؟ س ــاذا نكت إًذا لم
تحــاول اإلبصــار، ســؤال المعرفــة والكلمــة واإلبصــار فــي المبــدأ، والبصــر تعــّدد الــرؤى وتمايزهــا. تشــكيل 
ــا إنســانيًّا رؤيــًة ووجــوًدا، وعنــد هــذا تكــّون  العقــل صــورة العالــم وتكّونــه هــي الكلمــة وقــد اكتســت حسًّ
فعــل وعقــل الّتواصلــّي، حياتــّي وفلســفّي، يحّطــم دوائــر االنغــالق )كفاعليــة تتجــاوز التمركــز حــول الــذات، 
ــت  ــذي يفّت ــّي الوضعــّي ال ــن كّل شــيء، والعقــل األدات ــه يتضّم ــذي يّدعــي أن والعقــل الّشــمولي المنغلــق ال
ــع  ــا والواق ــة وعالماته ــث اللغ ــا حي ــة أيًض ــيمياء تواصلّي ــور، ص135)(33)، وس ــو الن ــع( )أب ــّزئ الواق ويج
الحّســّي ومدلوالتــه فــي تشــاركّية الكشــف عــن المعنــى، فحســب جــورج مونــان )ينبغــي مــن أجــل تعييــن 
الوقائــع التــي تدرســها الســيميائية تطبيــق القيــاس األساســّي القاضــي بــأّن هنــاك ســيميوطيقا أو ســميولوجيا 
إذا حصــل التواصــل((34). هــي ســؤال التكــّون رغــم هــول الكارثــة، والكارثــة باتــت ألــُف ألــٍف مــن الظلمات، 
مــن أطفــال يتامــى، مــن أطفــال باتــوا بــال أرجــل، بــال مــأوى، بــال رّب يحميهــم! فكانــوا شــهود عصــر علــى 

هــول الكارثــة، فكيــف لّلغــة أن تعجــز عــن الوصــف؟ 
)الحيــاة الخاليــة مــن التأّمــل والنظــر، حيــاة ال تليــق باإلنســان( )أرســطو، ص42)(35) هكــذا أرادهــا أرســطو 
ــا إنســانيًّا، بــال النّقــش علــى جســد  قبــل قــرون، دعنــا نضيــف أّن صيــرورة الوجــود بــال الكتابــة المكتســية حسًّ
يحتــرق، ال تليــق بزمــن التغّيــرات الكبــرى، وبالضــرورة حســب فونتانــي هــي )إعــادة صياغــة اإلدالل كعالقــة 

قائمــة بيــن الصــور الكونيــة والصــور الفكريــة( )فونتانــي، ص29)(36)، وتحّقــق الفعــل التواصلــّي اإلنســانّي. 
فبينمــا تقســم الســيمياء التواصلّيــة )إلــى إبــالغ لســانّي يتــّم عبــر االســتخدام اللغــوي، وإبــالغ غيــر لســانّي 
ــط  ــل ترتب ــة فقــط، ب ــة ليســت لغوّي ــإّن التواصلّي ــر أنســاق اللغــة((37)، وبالضــرورة ف يعتمــد أنظمــة ســننية غي
بالمعنــى والرمــز وغيــر الّظاهــر، وبصيغــة أخــرى فــي الجانــب الالواعــي أو النّفســي )إذا كان التواصــل يظهــر 
جليًّــا فــي النشــاط اللغــوي فهنــاك نشــاط آخــر مرتبــط بالحيــاة النفســّية الالواعيــة(((38)، وحيــث ثّمــة ضــرورة 
ــط  ــدأ، ال التنمي ــة بالمب ــوم والمعرف ــوط بالعل ــّدور من ــة أّن ال ــا، خاص ــاره جليًّ ــى وإظه ــاء المعن ــادة إحي إلع
والتأريــخ وحســب، بــل جعــل هــذه المعرفــة والعلــوم إنســانية، أي تخــدم اإلنســان فــي لحظتــه ومســتقبله. 
مــن هنــا تكمــن أهّميــة الكلمــة والكتابــة فــي إحــداث فعــل تواصلــّي يّتســع مــع قــدرة اإلنســان وإمكاناتــه، 

الزهيري، محمود، سأخبر الله بكل شيء، الحوار المتمدن، العدد 5516، 2017/5/10.  (32)

أبــو النــور حســن، أبــو النــور حمــدي، يورجيــن هابرمــاس األخــالق والتواصــل، 2012، التنويــر، بيــروت،   (33)
ص135.

ــص  ــيمياء والن ــع الس ــي الراب ــى الوطن ــل، الملتق ــميولوجيا والتواص ــي الس ــورة ف ــه، الص ــاب الل ــد، ج أحم  (34)
األدبــي، جامعــة محمــد خضيــر بســكرة، الجزائــر، 2006.

أرسطو، دعوة للفلسفة، 2006، تقديم وتعليق عبد الغفار مكاوي، دار التنوير، بيروت، ص42.  (35)

فونتاني جاك، مرجع سابق، ص29.  (36)

أحمد، جاب الله، مرجع سابق.  (37)

(38)      يوسف، أحمد، السيميائيات والتواصل، مجلة عالمات، عدد 24، مكناس/المغرب، 2005. 
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ــم اإلنســانية  ــم اليــوم، عالــم المظال ــة فــي عال ــة مهّم ــة مكان ــة والداللي وهــذا مــا يعطــي الســيميائية التواصلي
ــة  ــام اللغ ــم أصن ــا تحطي ــود. وم ــن الوج ــث ع ــاق والبح ــات واالنعت ــم الحّري ــع عال ــا م ــة وتناقضه الكارثي
ــاني،  ــي وإنس ــّررّي وثقاف ــف تح ــة، وموق ــلطة القهرّي ــاذج الس ــي لنم ــيميائّي تفكيك ــل س ــوى فع ــّيتها س وقدس
ال بــل وحداثــّي وحضــارّي، خاصــة فــي مجــال نقــد الســلطة والخطــاب واإلعــالم عاّمــة وخاّصــة ســلطات 

ــة(.  ــل الماّي ــه رم ــي روايت ــرج ف ــيني األع ــح واس ــب مصطل ــة )حس ــات العربي ــي الجملوكي ــع ف ــر الواق األم
ــود  ــض للوج ــى، تخفي ــة ومعن ــا دون دالل ــّردة أو حدًث ــة مج ــاره لغ ــهد واعتب ــن المش ــورة ع ــاع الص انقط
اإلنســاني أواًل، وإغــالق لّلغــة وجعلهــا صــورة نمطّيــة خاليــة مــن الــروح والحــّس اإلنســاني ثانًيــا، وقصدّيــة 
وظيفّيــة أداتّيــة مبّيتــة غرضيًّــا ثالًثــا. وهــذه القصدّيــة وإن كانــت فــي إحــدى معانيهــا تعنــي التواصلّية ســيميائًيا، 
لكنهــا هنــا ســميولوجيا تواصلّيــة للتوظيــف فــي معنــى مختلــف عــن الحــدث، تريــده ســلطات األمــر الواقــع 
فــي مواجهــة مــّد الثــورات واســتهدافها حّريتهــا وكرامتهــا، وبالضــرورة نســج صــور مختلفــة لــذات الحــدث 
ــا أيًضــا، لكــن فــي مجمــوع متكامــل  ــا، ومفهوًم ــا وموضوًع ــه المكتملــة داللــة وحسًّ تفقــده معناهــا وصورت

يســّمى: لحظــة مــوت واســتمرار فــي الجريمــة مقابــل الحريــة! وبيــن هــذه وتلــك ســيميائيات متفارقــة!
ثمــة أطروحــة عالجهــا هابرمــاس تلقــي الضــوء علــى الفــرق والتشــارك فــي آن, بيــن العقــل األداتــّي والعقــل 
التواصلــّي فعلــى الرغــم مــن أّن القواعــد التقنّيــة للفعــل األداتــّي )تتكــون ضمــن شــروط التواصلّيــة اللغويــة، 
ــع  ــاس، ص29)(39)، ال يتس ــل( )هابرم ــة للتفاع ــد التواصلّي ــع القواع ــترك م ــو مش ــا ه ــا م ــس لديه ــن لي ولك
ــة  ــدود المعرفي ــع الح ــيميائية لوض ــوم الس ــتمولوجيًّا للعل ــاًل أبس ــل مدخ ــد تمث ــا ق ــتها، لكنه ــث لمناقش البح
ــا  ــع عنه ــة وتنقط ــط باللغ ــتركان فق ــة تش ــة وظيفّي ــن قصدّي ــة وبي ــيمياء تواصلّي ــة كس ــن القصدّي ــة بي والعلمي
بالواقــع والداللــة الحســّية، وهــذا االنقطــاع هــو بّوابــة التأويــل والمغالطــات والترويــج واإلعــالم المزّيــف، 
فحيــث ترتبــط الســيمياء التواصليــة بالنــص واإلشــارات والعالمــات بغيــة تنميطهــا وتحليلهــا، يتطّلــب وضــع 

ضوابــط لهــا فــي ارتباطهــا بالحــدث، لتصبــح بذاتهــا رمــًزا أو أيقونــة..
ي اللغــة  فــي هــذه المحاكمــة األوليــة، تبــرز موضوعــة الســيميائية كضــرورة منهجّيــة تتعــّدى وتتجــاوز حــدَّ
المنقطعــة عــن معناهــا، والواقــع المتبــّدل فــي تغّيراتــه وانعكاســاته، لتقــوده الســيميائية باتجــاه أكثــر معرفــة 
ــا  ــا فقــط، بــل توثيًقــا وتحليــاًل، وجعلــه نموذًجــا لغويًّ أبســتمولوجيًّا مــن ناحيــة الرمزيــة واأليقونــة، ال وصفيًّ

ــا ُمحدًثــا، كمــا هــي علــم ُمحــدث بذاتــه. وبالضــرورة ثقافيًّ
4. الخاتمة؛ النتائج والتوصيات

ــرطها  ــة ش ــاني، والحري ــود اإلنس ــاف الوج ــة لمص ــا الضعيف ــي بذواتن ــن ترتق ــل حي ــود مكتم ــة وج الكلم
ــوة.  ــي القس ــة ف ــة غاي ــّص أو كلم ــي ن ــازه ف ــح إيج ــاد يصب ــّدد األبع ــاني متع ــع اإلنس ــث إن الواق األول، وحي
ــة وتحــدث داللــة  وهــو مــا يلقــي بتلــك المســؤولية الكبــرى علــى دور الكلمــة، فقــد تشــّكل رافعــة وجودّي
فــي اتجــاه إنســانّي، وذاتهــا ســتمّثل داللــة مــوت حضــارّي أو صنــم فكــرّي يقــّوض الحيــاة مــا دونهــا! ولنــا 
ــا  فــي كلمــة الحريــة وإرادة الشــعب الحّيــة اتســاع فــي المعنــى والداللــة، فحيــث تكتســي اللغــة بعــًدا وجوديًّ
وتعاطًفــا إنســانيًّا، تتحــّول لثقافــة وعقــل تواصلــي، هــي ســيمياء دالليــة وتواصليــة فــي آن، هــي مدلــول كمــا 

هابرمــاس، يورغــن، العلــم والتقنيــة كأيديولوجيــة، 2003، ترجمــة حســن صقــر، الجمــل، كولونيــا/ ألمانيــا،   (39)
ص29.
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هــي موضوعــة وتصــّور مفهومــّي وبالضــرورة )ذات بعــد داللــّي أنطولوجــي هــي الرمــز والمؤشــر واأليقونــة 
حســب بيــرس( )حنــان، ص32)(40) للدولــة والقانــون والحريــات، وحيــث باتــت مجــرد لغــة منقطعــة عــن 
حّيزهــا الوجــودّي، باتــت وظيفّيــة التأويــل وأســلوب هيمنــة وتحّكــم كعقــل أداتــّي تتقنــه أحــزاب الســلطات 

فتحّولــت إلــى َوبــال ومــوت كارثــّي يومــّي.
الكتابــة اليــوم، نمطّيــة كانــت، أم أدبّيــة، فكرّيــة، سياســّية، فلســفّية، ضــرورة وجــود وبقــاء، حقيقــة كبــرى 
تشــّق وعــر وعهــر المــادة فــي القتــل الحــرام وعليهــا أال تعجــز، عليهــا أن تنحــت مــن صــالدة الحــروف ُجماًل 
وكلمــات تليــق بهــذه األســطورة، وإال صُعــب علــى العابريــن مــن بعدنــا أن يعلمــوا مــاذا جــرى وكيــف جرى، 

ومــا زال )أنكيــدوا( يعانــد قصــة موتــه باحًثــا عــن الخلــود، والخلــود اليــوم كتابــة ال تتوقــف..
ــات  ــات وتنويع ــن اختصاص ــع بي ــوار واس ــح ح ــي فت ــة ف ــا، ولرغب ــاله ونتائجه ــة أع ــة الدراس ــي خالص ف
ــة  ــة والثقاف ــج المعرف ــتلزم وتنت ــالث تس ــم ث ــة مفاهي ــد والحري ــة والنق ــر الكتاب ــّددة، َتعتب ــة متع ــة عربي معرفّي
بثالوثهــا المترابــط: الكلمــة والمنهــج والحــّس اإلنســاني، ونتيجتهــا المأمولــة تحديــث البنيــة الثقافيــة العربيــة 

ــح المجــال الواســع ألبحــاث ثــالث: وعقلهــا الجمعــي، لذلــك نوصــي بفت
ــة والماركســوّية، . 1 مبحــث أبســتمولوجي يتنــاول انهــدام األيديولوجيــات الشــمولية ونظرياتهــا القوموّي

والمــوروث الدينــي ذات المبعــث الّســلطوي العســكري األمنــّي. 
مبحث سيميائي ثالثّي المناحي: . 2

األول لســانّي يفتــرق فــي مدلوالتــه بيــن اللغــة فــي ذاتهــا كممّيــز حضــاري، واللغــة فــي انقطاعها   -
عــن حّيزهــا الوجــودي الباعــث للمســتقبل. 

وثــاٍن فــي ســيمياء التواصــل وتفارقهــا عــن المؤّشــرات القصدّيــة فــي تفنيــد الخطــاب المتمّثــل   -
ــوز  ــة رم ــودة لصياغ ــة« والع ــة والممانع ــن »دول المقاوم ــلطوّية، نح ــة الس ــن« الجهوّي بالـ«نح
ــة  ــاء الحري ــي فض ــع ف ــر، والفرد/المجتم ــن األنا/اآلخ ــة بي ــة جدلّي ــة كعالق ــد بالهوي ــة تفي داللّي
والدســتورّية. إنــه مبحــث فــي الدولــة والحريــات وأقفــاص اللغــة والهويــات الَقْبليــة )مــا دون 

ــاس؟  ــت للن ــة ُأخِرج ــر أّم ــا خي ــا زلن ــل م ــة(، فه الدول
ــور  ــن ص ــا م ــا ولغويًّ ــي مفهوميًّ ــر المرئ ــار غي ــالء وإظه ــة إلج ــيميائية الداللي ــي الّس ــث ف وثال  -
الحيــاة الكارثّيــة، التــي توّزعــت علــى أطفــال الربيــع العربــي ولغتهــا العفوّيــة، لتمّثــل عالمــات 
ــز  ــي ركائ ــون ه ــد تك ــة، وق ــة الحالّي ــكاز الدراس ــة ارت ــي نقط ــّرر وه ــي التح ــة ف ــوز واضح ورم

ــاله.  ــاط أع ــتمولجي للنق ــيميائّي واألبس ــى الس ــق المنح ــع وف ــات أوس ــس لدراس وأس
ــع  ــيمياء م ــوم الس ــا عل ــارك فيه ــة تتش ــة عصري ــن ثقاف ــي لتكوي ــز تفاعل ــق حّي ــديدة بخل ــة الش الّتوصي  .3

ــة لــإلرادة  ــة الفعلي ــة الســيميائية والتواصلي ــة تتضمــن الداللي الفلســفة والفكــر بتشــكيل ثقافــة تواصلي
ــة فــي آن. فقــد  ــة والكتاب ــة تســتهدف ُبعــَدي الحري ــة تؤســس لثقافــة عصري الشــعبية كســيمياء تواصلي

حنــان، ســالمة، الــدرس اللســاني المعاصــر فــي ظــل التأويــالت الســيميائية، 2017، أطروحــة ماجســتير فــي   (40)
ــر، ص32. ــد، الجزائ ــر بلقاي ــو بك ــة أب ــانيات، جامع اللس
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»بــدأت الحضــارة عندمــا قــام رجــل غاضــب ألول مــرة بإلقــاء كلمــة بــداًل مــن حجــر« حســب فرويــد، 
ــاذا  ــاءلوا م ــن تس ــن فيم ــع اآلخري ــاءلت م ــى، تس ــن مض ــي، وذات زم ــل النفس ــة التحلي ــد مدرس رائ
ســيكتب التاريــخ عــن مجريــات الحــدث العــام فــي عالــم الربيــع العربــي عاّمــة وســورية خاصــة؟ وإن 
أجزنــا لذواتنــا الحــّرة تجــاوز السياســية فيهــا، فمــا لــم يكتــب التاريــخ أّن اللغــة والّســلطة والحــرب قــد 
تعاونــت وتحالفــت علــى مواجهــة كلمــة صغــرى تســمى حّريــة وعيــش كريــم! فمــا لــم نكتــب اليــوم، 
فبئــس كّل مــا نكتــب وبئــس هــذا التاريــخ بــزوره وَمكــره وبهتانــه، وبئــس كّل تلــك العلــوم والمعرفــة 

مــا لــم تكــن فــي موقــع الحــدث داللــًة وفكــًرا. 
لرّبمــا باتــت الكلمــة وعصــر الحرّيــة هــذا، مهمــا بلغــت أهوالــه، فتًحــا واســًعا فــي شــّتى ألــوان الحيــاة، 
مــا يجعــل المعرفــة والثقافــة والكتابــة أيًضــا فــي امتحــان يومــّي نحــاول فــي هــذه الســطور إجــالءه فــي النقــد 
أواًل، وتقّصــي الجديــد ثانًيــا، والدفــاع عــن أحّقيــة الحرّيــة عاّمــة وحرّيــة الكلمــة خاّصــة مهمــا كانــت كلفــة 

حضورهــا ثالًثــا. 
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