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قواعد النرش يف املجلة

مثلام يرّحب العميد أبو الفضل العباس بزائريه من أطياف 
األصيلة،  العلمية  األبحاث  بنرش  )العميد(  جملة  ُترّحُب  اإلنسانية، 

وفقا للرشوط اآلتية:
العلوم . 1 جماالت  يف  األصيلة  العلمية  األبحاث  املجلة  تنرش 

اإلنسانية املتنّوعة التي تلتزم بمنهجية البحث العلمي وخطواته 
أو  العربية  اللغتني  بإحدى  ومكتوبة  عامليا،  عليها  املتعارف 

اإلنكليزية، التي مل يسبق نرشها.
م األصل مطبوعا عىل ورق )A4( بنسخة واحدة مع قرص . 2 يقدَّ

بخط  كلمة،   )10.000–5.000( بحدود   )CD( مدمج 
Simpelied Arabic عىل أن ترّقم الصفحات ترقيام متسلسال.

تقديم ملخص للبحث باللغة العربية، وآخر باللغة اإلنكليزية، . 3
كّل يف حدود صفحة مستقلة عىل أن حيتوي ذلك عنوان البحث، 

ويكون امللّخص بحدود )350( كلمة.
أن حتتوي الصفحة األوىل من البحث عىل عنوان واسم الباحث/ . 4

الباحثني وجهة العمل والعنوان )باللغتني العربية واإلنكليزية( 
اسم  ذكر  عدم  مراعاة  مع  األلكرتوين،  والربيد  اهلاتف  ورقم 

الباحث أو الباحثني يف صلب البحث، أو أية إشارة إىل ذلك.
أواخر . 5 يف  تنرش  التي  اهلوامش  بأرقام  مجيعها  املصادر  إىل  ُيشار 

البحث، وتراعى األصول العلمية املتعارفة يف التوثيق واإلشارة 
مكان  النارش،  اسم  املؤلف،  اسم  الكتاب،  اسم  تتضّمن:  بأن 
ذكر  عند  هذا  الصفحة.  رقم  النرش،  سنة  الطبعة،  رقم  النرش، 



املصدر أول مرة، ويذكر اسم الكتاب، ورقم الصفحة عند تكّرر 
استعامله.

حالة . 6 ويف  اهلوامش،  عن  منفصلة  املصادر  بقائمة  البحث  د  يزوَّ
وجود مصادر أجنبية تضاف قائمة هبا منفصلة عن قائمة املصادر 
العربية، ويراعى يف إعدادها الرتتيب األلفبائي ألسامء الكتب أو 

البحوث يف املجالت.
تطبع اجلداول والصور واللوحات عىل أوراق مستقلة، وُيشار . 7

أماكن  حتديد  مع  مصادره،  أو  مصدره،  إىل  الشكل  أسفل  يف 
ظهورها يف املتن.

مع . 8 يتعاون  الباحث  كان  إذا  العلمية  السرية  من  نسخة  إرفاق 
قد  البحث  كان  إذا  فيام  ُيشري  أن  وعليه  األوىل،  للمرة  املجلة 
قّدم إىل مؤمتر أو ندوة، وأنه مل ينرش ضمن أعامهلام، كام ُيشار إىل 
أو  البحث،  بتمويل  قامت  أو غري علمية  أية جهة علمية،  اسم 

املساعدة يف إعداده.
أن ال يكون البحث قد نرش سابقًا، وليس مقدما إىل أية وسيلة . 9

نرش أخرى، وعىل ا لباحث تقديم تعّهد مستقّل بذلك.
وال . 10 كاتبيها،  آراء  عن  املجلة  يف  املنشورة  األفكار  مجيع  تعرب 

ترتيب  نظر جهة اإلصدار، وخيضع  بالرضورة عن وجهة  تعرّب 
األبحاث املنشورة ملوجبات فنية.

ختضع البحوث لتقويم رّسي لبيان صالحّيتها للنرش، وال تعاد . 11
البحوث إىل أصحاهبا سواء أقبِلت للنرش أم مل تقبل، وعىل وفق 

اآللية اآلتية:



أقصاها  مّدة  للنرش خالل  املرَسلة  املادة  بتسّلم  الباحث  يبّلغ  أ( 
أسبوعان من تاريخ التسّلم.

ب( خيطر أصحاب البحوث املقبولة للنرش بموافقة هيأة التحرير 
عىل نرشها وموعد نرشها املتوّقع.

أو  تعديالت  إجراء  وجوب  املقّومون  يرى  التي  البحوث  ج( 
املالحظات  مع  أصحاهبا،  إىل  تعاد  نرشها  قبل  عليها  إضافات 

املحددة، كي يعملوا عىل إعدادها هنائيا للنرش.
إبداء  رضورة  دون  من  أصحاهبا  يبّلغ  املرفوضة  البحوث  د( 

أسباب الرفض.
#( يمنح كل باحث نسخة واحدة من العدد الذي نرش فيه بحثه، 

ومكافأة مالية.
يراعي يف أسبقية النرش:. 12

أ( البحوث املشاركة يف املؤمترات التي تقيمها جهة اإلصدار.
ب( تاريخ تسلم رئيس التحرير للبحث.

ج( تاريخ تقديم البحوث التي يتم تعديلها.
د( تنويع جماالت البحوث كلام أمكن ذلك.

ال جيوز للباحث أن يطلب عدم نرش بحثه بعد عرضه عىل هيأة . 13
يكون  أن  عىل  التحرير،  هيأة  هبا  تقتنع  ألسباب  إال  التحرير، 

خالل مدة أسبوعني من تاريخ تسّلم بحثه.
املحكمة . 14 العميد  ملجلة  االلكرتوين  املوقع  عىل  البحوث  ترسل 

alameed.alkafeel.net من خالل ملئ إستامرة إرسال البحوث، 

العراق،  التايل:  العنوان  عىل  املجلة  مقر  اىل  مبارشًة  ُتسلم  أو 
كربالء املقدسة، حي احلسني، جممع الكفيل الثقايف.





واحلمد ملن له احلمد ذو الفضل واجلود عىل نعمه التي أنعم هبا 
علينا، والصالة والسالم عىل رسول الرمحة حممد وآل بيته الكرام...

حيث  العميد،  جملة  من  جديد  عدد  الكريم  القارئ  يدي  بني 
ثقافية متنوعة ذات  التي تشكل رؤى  جيد فيه جمموعة من االبحاث 
العميد  اعتادت  الذي  العدد  أوهلا ملف  متعدد ومهمة،  مناح علمية 
فكان  فيه،  التي  البحوث  تنوع  مع  واحد  عنوان  حتت  توحيده  عىل 
عنوان ملف هذا العدد -والذي كتب باللغة االنكليزية- )ليس ثمة 
ظالٌم يف فجر احلسني( والذي توزعت بحوثه حول دعاء االمام 
احلسني  يف يوم عرفة -دراسة لغوية-، واسرتاتيجيات التداولية 
-البالغية يف خطبة السيدة زينب  يف جملس يزيد، و تضاد الرسب 
والالرسب وبيان التقنع وردع التعاطف –سفري احلسني مسلم 
بن عقيل والعامل  املمحو، حيث جاءت البحوث متنوعة ما بني 

اللغة والبالغة واالجتامع.

أما بحوث هذا العدد فتنوعها ما بني اللغة والتاريخ واجلغرافية 
واملصطلح يعطي القارئ جماال الن يتجول يف حقول معرفية متباينة 
لكنها بمجملها تشكل ُبعدا معرفيا مهام ومتكامال يعطي املتلقي فكرا 



ثقافيا كبريا، فهي بحوث امتازت بجديتها وابداعها بحوث تبتعد عن 
النمطية والوصفية  املعتادة، بل هي تصل اىل اعامق العلوم التي كتبت 
فيها، والرتكيز عىل املفاهيم التي هي مفاتيح العلوم، فعىل الرغم من أن 
عددا من البحوث تعاملت مع رموز ثقافية كبرية ذات جتارب معرفية 
كبحث أ. د. عادل حممد زيادة من مجهورية مرص العربية والذي تناول 
فيه أثر االمام الصادق يف االصالح االجتامعي من خالل فكره 
السيايس، وبحث د. صادق حسني الذي يدور حول شعر احلكمة بني 
املتنبي والرشيف الريض، ويف دراسة الدكتور سالم فاضل والدكتور 
االرس  تنمية  يف  ودورها  الصغرية  الصناعية  املشاريع  فاضل،  عدي 
النازحة يف مدينة الكاظمية املقدسة، حيث يبحثا فيها مشكلة عرصية 
للمفاهيم  العميل  التطبيق  اىل  التنظري  من  الباحثان  فيها  ينتقل  مهمة 

العلمية وحل مشكلة مهمة يعاين منها املجمتع العراقي املعارص .

وتعاملت بحوث أخرى مع جتارب عاملية كبحث د. أمحد عيل 
جيد  هلا  القارئ  فإن  بريس،  عند  وصريورهتا  العالمة  نظرية  املعنون 
صالح  حممد  الدكتور  أما  بينها،  جتمع  معرفية  رؤية  ثمة  أن  القارئ 
الزيادي يف البحث املوسوم سياسة بريطانية اجتاه سوريا خالل احلرب 
السيايس  االثر  فبحث  عام 1949م،  بعدها حتى  وما  الثانية  العاملية 
فيه  الباحث  عمد  حيث  سوريا،  عىل  الربيطانية  اخلارجية  للسياسة 
اىل الرؤية التحليلية للمرحلة املنتخبة يف الدراسة االمر الذي اعطى 
العريب  التاريخ  حقب  من  مهمة  تارخيية  حلقبة  حتليليا  منحا  البحث 



يف  الساعدي  نوري  الدكتور  ويبحث  التحديد.  وجه  عىل  السوري 
معايري النقد البنيوي واثرها يف قراءة النص، حتوالت املفهوم البنيوي 

يف السياق العريب وأثرها يف بالغة النص وأفق حتليله.

كام وجيد القارئ هلذا العدد من املجلة جمموعة من بحوث املؤمتر 
العلمي العاملي الثاين ملركز العميد الدويل وهي بحوث متّد القارئ هلا 
بتجارب قرائية ثرية ومهمة يف مفاهيم العلوم ومصطلحاهتا. ويف هذا 
الصدد، جاءت دراسة الدكتور سعد زاير املعنون باملصطلح الرتبوي 
التعليم  يف  اجلودة  نظام  التكنلوجيا  وحداثة  االسالمي  التأصيل  بني 
اشكالية  حول  احلسن  عبد  ستار  الدكتور  وبحث  انموذجا،  العايل 
العربية،   اللغة  اىل  القرآن  معاين  ترمجات  يف  القرآين  املصطلح  ترمجة 
فضال عن بحث د. حسني محزة حول املصطلح الفلسفي وإعادة بناء 

اللغة.

يف  والباحثني  الكتاب  ندعو  أن  لنا  البّد  التقديم  هذا  ختام  ويف 
جماالت املعرفة املختلفة اىل املشاركة يف املجلة ببحوث حتمل يف طياهتا 
تنوعاهتا وأشكاهلا  االنسانية عىل خمتلف  للعلوم  مستقبلية  تصورات 
لتتمكن املجلة من تقديم ثقافة عربية راقية ومتفوقة علميا وابداعيا 

كام هو ديدهنا يف االعداد التي سبقت هذا العدد .
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ملخص البحث

هذا البحث يسعى اىل تسليط الضوء عىل السيميوطيقيا بوصفه  اجلانب الذي 
قدم بريس,من خالل فلسفته اخلاصة باملعنى الذي  مل يتوافر لديه  منه عىل الرغم من 
سعته ، سوى تلك النواة االساسية HARD-CORE عىل حد تعبري شارلس بريس.وقد 

اقتضت طبيعة البحث ان ينقسم عىل ثالثة مطالب:  

االول: يراقب مكونات املعادلة العالمية عند بريس وعنارصها الثالثة:

1 .Representaive املمثل او املاثول
2 .object املوضوع-
3 . interpretant املؤول او املفرسة-

الثاين: ملراقبة مسار الداللة يف املعادلة العالمية وفق املصاديق التطبيقية 

املرفوع  الريايض  التقليب  الثالث: ملراقبة ثالثية  بريس )الكربى( عىل اساس 
بالقوة يف متوالية تنزع اىل الشمول والتناسل الالهنائي.

العالمي  التوليد  اطوار  تتضمن  عامة  ترسيمة  اقرتاح  اىل  البحث  وانتهى 
وسريوهتا انطالقا من الوحدة املفهومية للعالمة وثالثيتها الكربى.
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. . . Abstract . . .

The present research paper endeavours to shed light on semiotics 
through which Press broaches a philosophy concerned with content cul-
minating in, though huge, only the hard-core as Charles Press declared. 
Consequently, the paper is to bifurcate into three sections:

The first is to trace the sign formula ingredients for Press that are as 
follows:

1. Representative

2. Object

3. Interpretant 

The second is to trace the semiotic line in the sign formula according 
to the applying facts, however the third is to trace Press triad the great ac-
cording to mathematic thinking supported by a matrix prone to universal-
ity and open ended interaction .Ultimately, the paper suggests a diagram 
having semiotic generation metamorphoses and their being from the sign 
axiom and its great triad.
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... املقدمة ...

تعني دراسة )للمعنى( بحسب فهمه  العالمّية لدى بريس  النظرّية  إّن دراسة 
اخلاص له، واملعنى عنده؛ تلك اآللّية التي يمكن أن ُتدرك هبا ماهّية األشياء، وهو، 
نتائج داللية  املاهّيات، فضال عن معرفتها بوصفها  التي بوساطتها تعرف  الوسيلة 
خالصة، وبتعبري آخر فإّن بريس ال يكتفي باملعنى الكامن يف األشياء، أو ما تؤّديه 
هذه األشياء من دالالت، إذ اهّنا متحّولة وغري ثابتة باملطلق، وعليه فهو مهتّم بكيفّية 
أن  يمكن  التي  املعّقدة  الذهنّية  النشاطات  من  سلسلة  عرب  الدالالت  استخالص 

تقود إليها العالقات العالمّية. 

خالله،  من  بريس،  قّدم  الذي  اجلانب  ذلك  إذن،  السيميوطيقا،  كانت  لقد 
سوى  سعته-  من  الرغم  -عىل  منه  لديه  يتوافر  مل  والذي  باملعنى،  اخلاّصة  فلسفته 
ماذا  ولكن،  موريس.  شارلس  تعبري  بحسب   Hard-core األساسّية  النواة  تلك 
ويف  للذات،  إدراكا  يستلزم  املعنى  إّن  املعنى؟  إدراك  يف  األساسّية  النواة  هذه  عن 
إدراك  إّن  املعرفّية، حيث  اجلدلّية  إدراكا لآلخر، فال فكاك من هذه  نفسه،  الوقت 
األنا يتطّلب إدراك العامل، وإدراك العامل ال يستقيم من دون إدراك األنا، أو الوحدة 
الذرّية الصغرية )وال نقول األصغر( للعامل. )فكلّية اجلزء( جزئّية من حيث احلقيقة 

التي تتكّون كلّيتها من كلّيات جزئّية متعددة. 

هذه الصيغة الفلسفّية، دعت بريس إىل خرق النظام الداليّل املتداول والقائم 
عىل كلّيات حمّددة، موغال يف تكثري العالمة وجتزيئها إىل عالمات ال متناهية، فاألنا 
العامل عالمة مكّونة من عالمات ال هنائّية »فال يشء  أّن  للتجزيء كام  قابلة  عالمة 
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دون  نفسه  اعتامدا عىل  يدّل  أن  يمكن  بدوهنا وال يشء  أو  العالمات  يوجد خارج 
أبعادها  بكاّفة  اإلنسانّية  فالتجربة  للتمثيل،  كقّوة  العالمات  ماتوّفره  إىل  االستناد 
ومظاهرها تشتغل يف تصّور بورس كمهد للعالمات: لوالدهتا ونمّوها وموهتا«)1(. 

إّن نزعة بريس إىل التجزيء جتعلنا نعتقد بتأثره باملبدأ الذرّي للطبيعة)2(.

ويف ضوء ما تقّدم فإّن بريس ال خُيرج شيئا حيمل داللة يف نفسه أو من خالل 
البّتة  يشء  فال  ونظرّيتها،  العالمات  معادلة  من  أكثر،  أو  ثان  عنرص  مع  تالزمه 
ُيمكنه أن يكون حدثا أو واقعة أو شيئا خارج قانون العالمة، وهو القانون املنطقّي 
الثالثّية: )املمّثل واملوضوع  نفسه. والعالمة عند بريس، ال تتحّقق إاّل يف كينونتها 
واملؤّول(، بيد أّن هذه )العالمة( غري فاعلة يف )عالمّيتها( من حيث هي )نوع( ما مل 
تتوافر عىل هذه العنارص التي بوساطتها تنتقل العالمة من )النوع( إىل )الفعل( ومنه 
إىل )القانون(، الذي هو بحسب بريس: »الطريقة التي يستطيع من خالهلا املستقبل 
املعادلة  ملكّونات  بإجياز  نعرض  وهنا  الوجود«)3(.  يف  االستمرار  له  هناية  ال  الذي 

العالمّية عند بريس، وعنارصها الثالثة:

1 . Representement أو  باإلنگليزّية   )4(Representative املاثول  أو  املمّثل 
ّورة أيضا، ويريد به بريس الشكل الذي تكون  بالفرسّية، وقد يرتجم بامل 
عليه العالمة، أو اهليئة التي حتيل إليه، حتى لو كانت متخّيلة، فليس بالرضورة 
أن يكون املمّثل شكال مادّيا)5(. ويشتغل املمّثل، بحسب ما يرى بريس، »كأداة 
بالتمثيل، فهو ال يعّرفنا عىل  إاّل  إّنه ال يقوم  التمثيل ليشء آخر.  نستعملها يف 
شيئا  جيعلها  ما  هو  العالمة  موضوع  أّن  ذلك  به.  معرفة  يزيدنا  وال  اليشء 
قابال للتعّرف، وهو، يف الوقت نفسه، املعرفة املفرتضة من خالل وجود باّث 

ومتلّق«)6(. 
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املوضوع Object، وهو العنرص العالمّي الذي يتوىّل املمّثل عملّية نقله ومتثيله، . 2
أي أّن املمّثل ال يكون ممّثال إاّل له وبسببه، وسواء أكان هو واقعّيا أم متخّيال أم 
قابال للتخّيل أم هو غري ممكن التخّيل. وبحسب بريس، فإّن »موضوع العالمة 
هذا  ختّص  إضافّية  بمعلومات  تأيت  لكي  العالمة  تفرتضها  التي  املعرفة  هو 

املوضوع«)7(.

وتبعا لكون العالمة ال تصلح أن تكون موضوعا لنفسها، فهي، إذن، عالمة 
ملوضوعها، ومن هنا كان موضوع العالمة عالمة أخرى)8(. ويرتبط وجود املوضوع 
بعملّية التدليل السيميوزيس، فليس من املمكن إجراء خطاب يعتمد وسيلة تواصلّية 
ما مل يكن هناك تواضع عىل حزمة من الشفرات املشرتكة بني املرسل واملتلّقي، وهذه 

الشفرات هي ماّدة الرسالة وموضوعها الذي يتحّقق من خالله التواصل.

وبموجب ذلك فإّن املوضوع جزء ال يتجّزأ من عملّية التدليل السيميوزيس، 
تواصيّل  فعل  أّي  طريف  بني  مشرتكة  سابقة  معرفة  عىل  رضورة،  حييل،  فاملوضوع 
)مرسل / رسالة / متلّق(، وبتعبري إيكو؛ فإّن هذه املعرفة تشّكل وحدة ثقافّية داخل 
موسوعة Encyclopedia، واملوسوعة هنا هي املجموعة املسّجلة جلميع التأويالت 
عىل  ينقسم  ثّم،  من  واملوضوع،  املوضوعّية)9(.  الناحية  من  تصّورها  يمكن  التي 
العالمة  تقّدم  الذي  التعبري  وهو   :Immediate object مبارش  ل:  األوهّ قسمني: 
بوساطته ما تريد، أي هو املضمون، وهو معطى متحّقق يف صلب العالمة بوصفه 
معلومة يف سلسلة من املعلومات املشرتكة. الثاين: ديناميكّي Dynamic object: وهو 
عالمة  كّل  مضمون  فهو  وعليه  للعالمة،  املنتج  املحّرك  أوهو  ذاته،  حّد  يف  اليشء 
تعرب عن موضوع خارج سلسلة املعلومات املشرتكة التي يتحّدد يف ضوئها املوضوع 

املبارش)10(.
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وفيها  املكّعبة(،  )الربتقالة  العبارة:  يف  بسيطا  مثاال  نأخذ  ذلك،  ولتقريب 
املضامني  من  تأريخ  له  موضوع  هنا  وهي  )الربتقالة(،  هو  األّول  )موضوعان( 
وبرتقالّية  الشكل  كروّية  النباتات،  من  فاكهة  الواقع  فهي يف  املشرتكة؛  والشفرات 
اللون، هلا طعم ممّيز ونكهة خاّصة، فضال عن احتوائها عىل مكّونات، وما إىل ذلك 
الربتقالة موضوعا مبارشا،  الشفرات املشرتكة، جيعل من  من خواص. وكّل ذلك 
إسناد  أّن  إاّل  )املتلقي(.  ومؤّوله  )املرسل(  املوضوع  عن  املعرّب  بني  معرفته  التفاق 
صفة التكعيب للربتقالة، خيرجنا من السلسلة املعرفّية املشرتكة، وينزاح بنا إىل تصّور 

غري مبارش، حمّققا بذلك إضافة نوعّية يتأّسس عربها فعل تأوييّل جديد)11(. 

بالفرنسّية، . 3  Interprétation و  باإلنگليزّية   Interpretant املفرّسة  أو  املؤّول 
وال يريد بريس باملؤّول الفاعل لعملّية التأويل Interpreter، بل ما ُيستمّد أو 

ُيستخلص من العالمة. 

وبحسب دولو دال فـ »إّن املؤّول ليس هو من يؤّول العالمة، إّنه عالمة حتيل 
ممّثال عىل موضوعه، متاما كام يقول املرتجم إّن لفظنا يف لغة أجنبّية Man يف اإلنكليزّية 
مثال حييل عىل نفس املوضوع الذي حييل إليه لفظ Homme يف الفرنسّية«)12(. وقد 
واجه هذا العنرص الثالث يف املعادلة البريسّية إشكالّية يف التلّقي من جهة عدد من 
يمّثل يف  الذي   ،Interpreter اخلارجّي  املؤّول  انتقد بعضهم غياب  دارسيه، حيث 
تصّورهم العنرص الرابع الذي أغفلته النظرّية البريسّية، معتقدين، يف الوقت نفسه، 
أّن استبعاده أوغيابه من املعادلة العالمّية سيؤّدي إىل فشل عملّية التدليل، ومن ثّم 
 Triadicity اهنيار املعادلة العالمّية برّمتها. بل ذهب بعضهم إىل أّن القانون الثالوثّي
استبداله  يمكن  اعتباطّي  تركيب  إاّل  هو  ما  العالمة،  لتحّقق  بريس  وضعه  الذي 

برتكيب رابوعّي Tetradicity يتضّمن املؤّول الفاعل، وليس الصيغة فحسب)13(.
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دوغالس  عىل  رّده  يف  بتمّكن  اإلشكالية  هذه  إسكندر  يوسف  ناقش  وقد 
من  نوعا  الشأن  هذا  يف  بريس  عىل  اعرتاضه  عاّدا   ،DouglasGreenlee غرينيل)14( 
 Semiosis سوء الفهم، فهو يرى أّن بريس مل يستبعد املؤّول من السريورة العالمّية
أو العملّية التدليلّية، وإّنام هو يتامشى مع فكرة املقوالت الفانريوسكوبّية التي أقام 
التصّور  يف  جيّذرها  وبريس  وعي،  مقوالت  األصل  يف  هي  والتي  نظرّيته،  عليها 
 Interpreter الظاهرايّت، ال التصّور الوجودّي. وفضال عن ذلك فإّن املؤّول اخلارجّي
وعليه  وداللتها،  العالمة  لسريورة  الطبيعّي  احلامل  هو  بل  ذاته،  بحّد  مقولة  ليس 
فإّن املؤّول اخلارجي يمكن أن يكون عامال ضمنّيا يف العنرص الثالث )املؤّول( أو 

)املفرّسة(، وليس مقولة مستقلة)15(.

أّن وجود عنرص رابع ليس من لوازم حتّقق العالمة،  وعدا ذلك، فنحن نرى 
من املنظور البرييّس، وما قصد إليه بريس يف معادلته هو حتّقق املعنى الكامن ضمنّيا 
يف سريورة العالمة، برصف النظر عن مديات التأويل غري املحدودة، التي تنتج تبعا 
لتعدد املؤولني اخلارجيني، فالعالمة ثابتة من حيث هي معادلة قائمة يف ضوء عملّية 
التأويل فهو فعل متحّرك وال هنائي، وتعّدده يقتيض، حينئذ،  أّما  الثالثّية،  التدليل 

وجود مؤّولني من خارج املعادلة العالمّية.

ولعّل ما يزيد يف إشكالّية )املؤّول( هو أّن بريس مل يعّده تصّورا ذهنّيا أو مفهوما 
إلدراك املوضوع فحسب، بل جعله )عالمة( من شأهنا أن تقيم الرابطة بني املمّثل 
واملوضوع، وذهب إىل ما هو أبعد من ذلك أيضا، حني رأى أّن )املؤّول( ال يقف 
يسمح  ما  بقدر  متوّلدة  عالمة  هو  وإّنام  فحسب،  بسيطة  واحدة  عالمة  كونه  عند 
بذلك أفق التلّقي وبقدر تعّدد احتامالت املوضوع، وال سّيام أّن بريس أوجد مفهوم 
)املؤّول( يف سياق مستقّل عن الذهن، فالذهن خيتار من بني االحتامالت املختلفة 
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بالفعل  العالمة  عن  معرفته  يمكننا  ما  كّل  هو  إذن،  )املؤّول(،  إّن  واحدا،  احتامال 
ضامن  هو  فاملؤّول  البريسّية،  املعادلة  يف  األهم  العنرص  جعله  ما  وهذا  بالقّوة،  أو 
املعنى وجوهر توّلده، وهذا ما ينعقد عرب آلّية التلّقي، فاملعنى هو عملية تلقٍّ لعالمة 
يمنحنا  الذي  )املؤّول(  ثانية هي  له عالمة  وتلقينا  ما هو عالمة،  ابتداًء، ويشء  ما 
جهة  عن  صادرا  اليشء  هذا  كان  فإن  األوىل،  العالمة  معنى  استنباط  عىل  القدرة 
خارجّية، تكون العالمة األوىل )ممّثال( حسّيا أو ذهنّيا ينوب عن معنى اليشء، الذي 
هو )املوضوع( = العالمة الثانية، ويكون املؤّول هو العالمة الواجبة يف إدراك املعنى 

وحتقيق آلية التلقي أو نجاح فعل )التواصل(. 

أّما حدود العالمة ومعناها يف هذا العنرص فيحكمها السياق الذي تندرج فيه، 
سياق  يف  يكون  أن  يمكن  )شجرة(  فمثال  واسع،  داليّل  لتوليد  عرضة  فهي  وإاّل 
سيميوطيقّي رصّف متوالية صوتّية )ش.ج.ر.ة( و كلمة مكتوبة )شجرة(، وصورة 
فوتوغرافية أو لوحة مرسومة أو إيقونة. و يمكننا أن نتلّقى املثال نفسه، بوصفه كائنا 
علمّيا وخمتربّيا.  يمكن حتليلها  مواصفات خاصة  وله  النباتات  لفصيلة  ينتمي  حّيا 
واخلصب  لألنوثة  رمزا  بوصفه  نفسه  املثال  مع  التعاطي  بإمكاننا  سيكون  وأيضا 
والنامء، مثلام يكون عالمة عىل األمان والشبع والنار والدفء، فضال عن إمكانّية 
أو  بالفرنسّية   Arbre أو  باإلنگليزّية   Tree فيكون  خمتلف  لغوّي  مستوى  يف  تلقيه 

Boom باألملانّية...إلخ)16(.

معطيات  وفق  عىل  يشتغل  نسقّي  سياق  بمثابة  البريسّية  العالمة  جاءت  لقد 
الربوتوكول الريايّض ومبدأ الرتاتب الثالثّي نفسه، )فاملمّثل(، يف هذه املعادلة، حييل 
عىل )موضوع( عرب مؤّول، اتساقا مع مبدأ الرتاتبّية )األوليانّية والثانيانّية والثالثانّية( 

التي تقّدم التعريف هبا. 
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ولتقريب مسار الداللة يف هذه املعادلة العالمّية نأخذ مثاال لفظّيا، وليكن يف 
)املمّثل(  عن  ناجتة  العالمة  وهذه  )عالمة(،  حمّصلتها  يف  هي  التي  )شجرة(  قولنا: 
)ش.ج.ر.ة(،  يف  احلروف  أصوات  تتابع  عن  املتحّقق  الصويّت  املستوى  هو  الذي 
قاعدة  املوضوع، هنا،  الذي حتيل عليه مفردة )شجرة(، بوصف  )املوضوع(  ومن 
التأويلّية(  )القّوة  بـ  عليه  ما نصطلح  )الشجرة(، فضال عن  الذات =  اإلحالة عىل 
نة يف حاصل اقرتان )املمّثل/املوضوع(، أو املتوالية الصوتّية باليشء اخلارجّي  املتضمَّ
أو املادّي. وينبغي عىل هذه )القّوة التأويلّية( إجياد ما يسّوغ العالقة بني )املمّثل( و 

)املوضوع(.

)مرِسل  وجود  فرضّية  من  انطالقا  املثال  هذا  يف  متحّققة  العالمة  معادلة  إّن 
موجب( و)متلقٍّ موجب(؛ يعرف كالمها اللغة التي جاءت العالمة يف سياقها، أو 
لنقل: يستطيع كالمها حّل الشفرة )Code( التي تنطوي عليها العالمة.  ونقرتح هنا 

ترسيمة توضيحّية ختترص املعادلة العالمّية اآلنفة:

فلو اختّل أحد طريف املعادلة التواصلّية، فكان املرسل موجبا واملتلقي سالبا، 
ستكون العالمة قائمة يف ذاهتا، ولكّنها غري منتجة، أي أّن الداللة ال تتحّقق، وسيكون 
باملرسل حاجة إىل وسيلة إيضاح صورّية )إيقونة( مثال، أو يكون عليه تقريب اهليئة 
قبالة  املتلقي  إىل وضع  إذا اضطر  أو حّتى  إشارّية،  للموضوع عرب عالمات  املادّية 



240

)املوضوع( بشكل مبارش، وحينها سيقرن املتلقي السالب الصورة الصوتّية لكلمة 
)ش.ج.ر.ة( مثال بالواقعة العينّية واملوضوع ذاته فعلّيا، وهبذا تكون العالمة منتجة 
وبتعبري  اإلجياب.  مستوى  إىل  السلب  مستوى  من  املتلقي  وينتقل  تاّمة،  والداللة 
آخر؛ فإّن هذه العملّية متّثل نوعا من صّب معطيات شعورّية أو نوعّية يف جتربة قابلة 
العملّية ال حتّقق هناية السريورة، وال يمكنها أن تكون فعال  أّن هذه  بيد  للمعاينة. 

راسخا للقدرة عىل اإلدراك)17(. 

إّن ما دعوناه رفع املتلّقي )السالب( إىل املستوى )املوجب( عرب عملّية الربط 
بني املتوالية الصوتّية يف املثال السابق )ش.ج.ر.ة( واملوضوع العينّي، إّنام هو ربط 
إّن  إذ  الشأن،  بنگراد يف هذا  نظرة سعيد  نوافق  عريّض وحلظّي وزائل، ونحن هنا 
فاملتلقي  للنقل.  قابلة  التجربة  أن تكون  التجريد، بمعنى  إىل  الفعيّل حيتاج  اإلدراك 
الذي أطلقنا عليه صفة )السالب(، الختالف لغته، أو لقصور يف آلّية اإلدراك لديه، 
أو حتى لنقص معريّف، سيكون نقله، عرب هذه اآللّية، إىل مستوى )اإلجياب( حمدودا، 
وما جعله يدرك أّن هذه املتوالية الصوتّية تدّل عىل هذه الواقعة املوضوعّية العيانّية 
يزول  أن  املساّمة )شجرة( يمكن  الساق واألغصان واألوراق والثامر...الخ،  ذات 
حتت أّي مؤثر أو عامل ذايت أو موضوعّي، والسبب، يف ذلك، عائد إىل أّن املتلقي 
)السالب( مل يكن حائزا عىل القدرة التي تسمح له بصياغة جتريدّية لتجربة املعرفة 

التي تقرن بني )املمثل( و )املوضوع(.

وهذه القدرة التي أطلقنا عليها )القّوة التأويلّية( هي القانون الذي جيعل من 
دائام،  فعال  العيايّن  وموضوعها  لـ)ش.ج.ر.ة(  الصوتّية  املتوالية  بني  الربط  عملّية 
وبموجب هذا القانون اليكون الوجود العيايّن رشطا يف املعادلة العالمّية، حيث أّن 
قانون )القّوة التأويلّية( جيعل من )املوضوع( إنموذجا إدراكّيا يف ذهن املتلقي، وهذه 
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)القّوة  قانون  إن  دائم.  بشكل  )املوجب(  املستوى  يف  املتلقي  جتعل  ما  هي  املعرفة 
التأويلّية( ال يعيد إىل ذهن املتلقي الصورة اخلارجّية أو )اإليقونّية( اجلامدة لكلمة 
)شيئا(  بوصفه  وحتليله  املوضوع  تعريف  إىل  ذلك  يتعدى  بل  فحسب،  )شجرة(، 
ينتمي إىل جنس النباتات، له ساق وأغصان وأوراق ذات لون ممّيز وثامر هلا مذاق 

خاص...إلخ.

هكذا تتفاعل العالمات الضمنّية، منتجة الداللة العاّمة عرب العنرص العالمّي 
الذي أطلق عليه بريس مصطلح )املؤّول(، وهذه العملّية متّثل سريورة العالمة يف 
Semiosis الذي  إنتاج داللتها، وهي ما يطلق عليها بريس مصطلح السيميوزيس 
تتأسس بموجبه العالقة السيميوطيقّية عرب معادلتها؛ )ممّثل( و )موضوع( بوساطة 

)مؤّول( وهو العنرص الواجب أو اإللزامي يف حتّقق املعادلة العالمّية)18(. 

إّن عملية التدليل السيميوزيس، إذن، تشّكل نشاطا ترميزّيا يسهم يف نقل العالمة 
من مستوى الكمون الذي يقتضيه نوعها، سواء أكان حسّيا أم ذهنّيا، إىل مستوى 
التدليل  فعملية  للعالمة،  حمّددة  غري  أو  حمّددة  داللة  إنتاج  عرب  يتجىّل  الذي  الفعل 
السيميوزيس هي القّوة القانونّية املسؤولة عن الواقعة السيميوطيقّية، بحسب فهم 
بريس، الرابطة بني عنارص العالمة الثالثة )املمّثل( و)املوضوع( و)املؤّول(. وبتعبري 
آخر: فإّن عملية التدليل السيميوزيس تتحّدد بوصفها سريورة، »يشتغل من خالهلا 
يشء ما كعالمة، وتستدعي استيعاب الكون من خالل ثالثة مستويات: ما حيرض يف 

العيان، وما حيرض يف األذهان، وما يتجىّل من خالل اللسان«)19(.

)املمّثل(  استدعاء  يف  ناشطة  السيميوطيقّية  السريورة  تكون  ذلك  ضوء  ويف 
بوصفه أداة، أو بلغة املنطق؛ )آلة( تنوب عن العالمة الكلّية بعنارصها الثالثة، كام 
تستدعي )املوضوع( بوصفه واقعة عيانّية )ذهنّية(، سواء أكان مادّيا أم غري مادّي، 
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والغاية منه أن يمّثل )اليشء(، وليس ما ينوب عن اليشء أو يقصده أو يشري إليه، 
عنرص  وجود  عن  بمعزل  إنجازها  يمكن  ال  العملّية  وهذه  )املمّثل(.  هو  الذي 
الذي  و)املوضوع(  باملرسل،  خيتّص  الذي  )املمّثل(  بني  الربط  مهّمته  تكون  ثالث 
خيتّص بالرسالة، وهو )املؤّول( الذي ينبغي أن يتوافر عليه املتلّقي أو املرسل إليه، 
ويكون يف الوقت نفسه متفاعال مع متضّمن الرسالة: )املمّثل(، وفحوى الرسالة: 
)املوضوع(. ونذّكر هنا باملثّلث الشهري الذي خيتزل سريورة العالمة البريسّية املرّكبة 

بصيغته البسيطة)20(: 

 

منطلقني من ذلك إىل فهم أكثر تفصيال، وأقرب إىل الواقع من التجريد الذي 
طبع النظرّية السيميوطيقّية البريسّية. فهذا الشكل )الثالوثّي( صيغة ثابتة لعالمات 
)ثالثّية( متعّددة، ويف الوقت نفسه هو املعادلة العالمّية أو سريورة العالمة، ولقد 
عنها  تنجم  األخرى،  هي  ثالثّية  فرعّية  وتقسيامت  الرئيسة،  ثالثّيته  بني  بريس  مّيز 
تأليفات تنقسم عىل عرشة أقسام للعالمات، لتتشّكل عرشة توزيعات ثالثّية أيضا، 
مكّونة، هي األخرى، ثالثني فئة، وهكذا دواليك. وبحسب بريس؛ هنالك إمكانّية 
بينها 60 سّتون  تأليفا،  ألفا وتسعة وأربعني  لتوليد 59049 تسعة ومخسني  نظرّية 
تأليفا فقط يمكن أن يكون ذا قيمة)21(. إاّل أّن ما يمكن النظر فيه من هذه التقسيامت مل 
يتجاوز الثالثني تركيبا من تقليبات العالمة، وهي عىل جانب كبري من األمهّية، وهذا 
الرغم  العمومّي، عىل  املثّلث  ما يدعونا إىل احلذر من اختزال نظرّية بريس يف هذا 
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من الغموض الذي يكتنف نظرّية العالمات البريسّية وسعتها املبالغ فيها، وحجم 
تشّعبها الذي جعلها متعّذرة عىل التطبيق، وما من شّك يف اّن حماولة استنطاق تلك 
التمفصالت تتطلب، كام يقول إيكو: »معرفة صلبة باألسس الفلسفّية التي يستند 
اإليقونة  تكون  ملاذا  مثال  نفهم  لن  ذلك  وبدون  للعالمة،  رؤيته  يف  ]بريس[  إليها 
صورة فوتوغرافّية وصورة ذهنّية وصيغة جربّية وبدون هذه األسس الفلسفّية أيضا 

لن نفهم ملاذا يكون اسم ما مؤرّشا ورمزا يف الوقت ذاته«)22(.

واحلق، إّن ادعاء فهم النظرّية البريسّية بشكل واف سيكون مغامرة كبرية، كام 
العالمّية،  بتقسيامته  منها  خيتّص  ما  سّيام  وال  نظرّيته  من  أساسّية  جوانب  إمهال  أّن 
كام دأب أكثر الباحثني، سيكون أمرا خماّل، ال ريب، يف مقاربة كهذه التي نسعى إىل 
حتقيقها، لذا سنحاول، يف ما يأيت، تشكيل هيكل أنموذجّي يسمح بتعّرف عىل أهّم 

أصناف العالمات البريسّية ويبنّي مؤّدياهتا املفهومّية. 

إّن العالمة البريسّية يف أصلها ال خترج عن أحد ثالثة تصّورات متنح العالمة 
حّقها يف الوجود، ومتّكنها، من ثّم، من حتقيق الغاية منها، تلك الغاية التي جتعل من 
العقل والغريزة وكّل ما هو حّي وقابل للتحّول أنموذجا هلا، ومتظهرا معّينا لرسائل 
التعاطي قصدّيا كام حيدث يف إطار  خاّصة يتعاطاها الكون دائام، سواء أكان ذلك 
التواصل املجتمعّي عند أغلب الكائنات احلّية وعىل رأسها اإلنسان، ذلك الكائن 
واعتباطّيا؛  أم كان عفوّيا  واملعاين،  الدالالت  أو مستنبط  والقارئ  والرامز  الناطق 
وأعراض  أمارات  من  تتضّمنه  وما  املناخ  وتغرّيات  الطبيعّية  الظواهر  ذلك  ومثال 
من  متفاوتة  مستويات  عىل  شفراهتا  فّك  يسهل  ورسائل  خاّصة  دالالت  حتمل 
املتلقني، سواء أكان املتلقي كائنا عاقال أم غريزّيا )اإلنسان واحليوان مثال(، أم كان 
كائنا حّيا ذايّت االستجابة، أو فطرّيا، وال نقول عاقال بالرضورة، كام هي احلال يف 



244

الفيزياء  قوانني  فندرج يف ذلك  أبعد،  ماهو  إىل  املوضوع  دفع  يمكننا  بل  النباتات. 
والكيمياء ونحيل قانون اجلاذبية إىل هذا السياق العالمّي، واحتاد العنارص وتنافرها، 
والسكون واحلركة والضوء واحلرارة وما يرتبط يف ذلك، نحيله مجيعه، إىل نوع من 
الرتاسل العالمّي، أو )اخلطاب( العاّم الذي يساوي )=( احلياة وديمومتها يف املنحى 
وندعوها  )الكربى(،  بريس  ثالثّية  يف  ماثل  هذا  وكّل  العالمة.  لفلسفة  الوجودّي 
)الكربى( كوهنا التقف عند حدودها األصلّية أو املبارشة أو األولّية، بل تستمّر يف 
عملّية توليد دالالهتا عىل أساس التقليب الريايّض املرفوع بالقّوة يف متوالية تنزع إىل 

الشمول والتناسل الالهنائّي. وتنطلق هذه العالمة من عالقتها:

بامهّيتها أو ذاهتا أو كينونتها، بوصفها عالمة )أولّيانّية( طبقا ملبدأ الرتاتب الذي . 1
إىل  بدورها  تتفّرع  العالمة  وهذه  الريايّض(.  )الربوتوكول  بريس  عليه  أطلق 
ثالثّية جديدة يرمز هلا بريس بصيغة رياضّية جمردة هي: )1.1 و 1.2 و1.3( 
عىل التوايل، لتتطابق هذه الرموز الرياضّية مع العالمات: )1. النوعّية( و )2. 
الفردّية( و )3. املعيارّية(. وحتتّل هذه العالمة أحد طريف قاعدة املثلث العالمّي 

وعىل وفق الرتسيمة اآلتية:

بموضوعها، برصف النظر عن كون هذا املوضوع شيئا واقعّيا أو متخّيال أو . 2
حّتى قابال للتخّيل، وهذه العالقة هي التي متنح العالمة القدرة عىل االنزياح عن 
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اخلصائص الذاتّية لليشء الذي يتمّثل عرب تلك اخلصائص، ويسهم املوضوع، 
حينئذ، بتسهيل آلّية النفاذ إىل دائرة العالقة مع يشء ما)23(، وهذا ما يضع عالمة 
ما يف عالقتها بموضوعها، موضع املرتبة )الثانيانّية(، التي ينظر إليها بريس عىل 
اهنا: » نمط وجود اليشء كام هو يف عالقته بثان دونام اعتبار لثالث. إهّنا تعني 
وجود الواقعة الفردّية«)24(. وقد رمز بريس هلذه العالمة رياضّيا بـ: )1.2 و 
2.2 و 3.2(، وعالماهتا: )1. األيقونّية( و )2. املؤرّشّية( و )3. الرمزّية(.

وبحسب  العالمّي،  املثّلث  لقاعدة  اآلخر  الطرف  يف  العالمة  هذه  وتتموضع 
هذه الرتسيمة:

عليها: . 3 أطلقنا  ما  أو  اإلدراك،  عىل  القدرة  املؤّول،  هذا  وحممول  بمؤّوهلا، 
وتفاعله  احتكاكه  خالل  من  موجودا  يكون  إّنام  فاإلنسان  التأويلّية(،  )القّوة 
التواصل  فنظام  عقلّيا،  أم  الوجود  هذا  كان  حسّيا  الوجود،  عامل  مع  وانفعاله 
ومثله  الوجود،  مع  اإلجيايّب  للتعاطي  وسيلة  واإلشارّي،  والرمزّي  اللغوّي 
الزمانّية  املقوالت  حّتى  بل  وخرافات،  وأساطري  أديان  من  الثقافّية  املفاهيم 
الذهنّية والفكرّية يف  الناحية  التأرخيّي من  التنافذ  التي تقتيض عملّية  واملكانّية 
احلضارّية  الشواهد  باستنطاق  املكان  عرب  الزمان  يقرأ  إبستيمولوجّي  سياق 

والعمرانّية، فضال عن اآلثار والبقايا...إلخ.
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وهذا ما يواشج بني اإلنجازات العلمّية واملخربّية من جهة، والفرضّيات القائمة 
العالمة  هذه  يقتيض  إّنام  ذلك  ومجيع  أخرى،  جهة  من  والفّن  واخليال  التأّمل  عىل 
الواجبة  )الثالثانّية(  الرتبة  يف  بريس  جعله  الذي  املؤّول  مع  عالقتها  عرب  القائمة 
العالقة بني  ما يسّوغ  العالمة هي  العالمّية بمجملها، وهذه  السريورة  احلضور يف 
العنرصين اآلنفني، وما يمنح املعادلة العالمّية بعدها الفكرّي، وبعبارة أخرى: »هي 
الرشط الرضورّي إلنتاج القانون والرضورة والفكر والداللة. فال يمكن لألول أن 
بينهام ويضعهام يف عالقة.  يربط  ثالث  إاّل من خالل وجود عنرص  الثاين  حييل عىل 

وعىل هذا األساس، فإّن الثالثانّية هي مقولة التوّسط بامتياز«)25(.

وجريا عىل تقسيامته النسقّية السابقة، رمز بريس هلذه العالمة رياضّيا بـ: )1.3 
و2.3 و3.3(، ومنحها املصطلحات اخلاّصة هبا وهي: )1( اخلربّية و)2( التصديقّية 
و )3( الربهانّية، التي تتفّرع عن رأس مثلثه العالمّي، مشّكلة بذلك امتدادا جوهرّيا 

للعنرص األهم يف املعادلة العالمّية، الذي هو املؤّول، وهذه الرتسيمة اخلاّصة به: 

 

ايضا، عرشة  توّلد،  التي وّلدها بريس  التسعة)26(  العالمّية  التوليفات  إّن هذه 
مستويات عالمّية مرّكبة من تقليبات متزج بني وحدات عالمّية معّينة، تشّكل نظاما 
رياضّيا خاّصا ال يسمح بتكرار العالمة ذاهتا يف نسق ثالثّي واحد، لكّنه يفسح يف 
املجال لوحدتني متفّرعتني عن الثالثّية العالمّية األوىل بمشاركة وحدة ثالثة مستقلة، 
متفّرعة هي األخرى عن إحدى العالمات الثالث األوىل، التي أطلقنا عليها تسمية 
العالمة الكربى، لتكّون هذه الرتكيبة اجلديدة عالمة ثالثّية هلا حمموالهتا املوضوعّية 



247

العالمات  توليد  يف  السياقّية  الصياغة  هذه  محلتنا  وقد  اخلاّصة.  الداللّية  ومدياهتا 
وفتح فضاءاهتا التأويلّية عىل أن نطلق عليها تسمية )الكيمياء العالمّية(، حيث يعمد 
بريس يف هذه الطور من التوليد العالمّي، إىل مزج عنارص العالمة بعضها ببعض، 
هبدف تفعيل السريورة الداللّية وتوليد عالمات أكثر تطّورا وأشّد تعقيدا، بسبب 
من الرتكيبة التي تنتج عالمات، هي بمثابة مؤّوالت ال متناهية للعالمة األوىل كام 

عّدها بريس نفسه)27(. 

وهذه املرّكبات العالمّية العرشة التي سنوردها يف ما يأيت، متّثل النتائج الصحيحة 
العالمّية  العنارص  التي يستخلصها بريس من مزاوجة  العالمّية  الكيميائّية  للعملّية 
يف ما بينها، والرتاكيب املمكنة يف هذه العملّية تعطينا ناجتا حمّددا؛ هو حاصل رفع 
العدد )3( بالقّوة الثالثة، أي )3X3X3=27(، إاّل أّن تراتبّية املقوالت التي يطّبقها 
نتائج  تعطي  منها، كوهنا ال  تركيبا  يستبعد سبعة عرش  العالمات جتعله  بريس عىل 
صائبة)28(، إذ أهّنا ال تسمح للعنرص املؤّول يف أخذ موضعه املتوّسط من املعادلة 
العالمّية، الذي من شأنه أن يؤّدي إىل إحالة املمّثل عىل موضوعه، ومن ثّم، حتقيق 
جدوال  بريس  وضع  وقد  السيميوطيقّية.  نظرّيته  تقتضيها  التي  الداللّية  السريورة 
توضيحّيا جيمع املرّكبات العالمّية العرشة الناجتة عن التوليفات التسعة األولّية، يربز 

فيه التقارب بني هذه املرّكبات، وهذه هيئته)29(: 
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يف ختام مقاربتنا التأطريّية لنظرّية بريس العالمّية، نقرتح ترسيمة عاّمة تتضّمن 
أطوار التوليد العالمّي، وسريورهتا انطالقا من الوحدة املفهومّية للعالمة، وثالثّيتها 
الكربى، مرورا بأقسام العالمة وتوليفاهتا ومرّكباهتا، مزاوجني يف ذلك بني الرموز 
الرياضّية التي اعتمدها بريس، واملصطلحات الّدالة عليها، التي اعتمدناها يف أثناء 

هذا البحث: 
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السيميائّيات والتأويل، سعيد بنگراد، ص72. . 1
عرفت الفلسفة القديمة النظرّية الذرّية للطبيعة والعامل، ابتداء من لوقيبوس وديموقريطس . 2

تأّلف  مبدأ  عىل  القديمة  الذرّية  الفلسفة  وتقوم  إبيقور.  وطّورها  ق.م،  اخلامس  القرن  يف 
العامل مما هو موجود، وما هو غري موجود، املالء والفراغ = الوجود والعدم، وكان الفالسفة 
الوجود  أّن  امتداده، كام  متناه يف  العدم موجود يف حقيقته، وهو ال  أّن  إىل  ينظرون  القدماء 
التنّوع يف أشكاهلا  متناهية  العدد، وال  متناهية  تتجزأ يف ذرات ال  التي  متناه يف وجودّيته  ال 
حدود  يف  إال  تغيري  عليه  يطرأ  مل  الفلسفة  يف  معروفا  املبدأ  هذا  وبقي  وأحجامها.  وأنواعها 
أّن  إاّل  الدينّية،  الفلسفات  صعود  بسبب  تراجعا  هذا  شهد  الوسطى  العصور  ومع  ضّيقة، 
فرانسيس  بينهم  امليالديني،  السادس عرش والسابع عرش  القرنني  الفالسفة يف  اهتامم بعض 
النظرية  والدة  وكانت  املبدأ،  هلذا  االعتبار  أعاد  غاليليه  وجاليليو  نيوتن  وإسحاق  بيكون 
الذرّية احلديثة عىل يد العامل رودجر ُبْسكوفْتش اليوغوساليف املولد يف عام 1750م، حيث 
خرج بفكرة مؤّداها أّن الذّرة حتتوي عىل أجزاء أصغر، وهذه بدورها حتتوي عىل أجزاء أصغر 
البناء هذه  أّن وحدات  أيضا  للامّدة. ورأى  البناء األساسّية  وأصغر وهكذا، حتى وحدات 
البّد أن تكون نقاطا هندسّية بالحجم عىل اإلطالق. واليوم يعتنق أغلب علامء الذّرة صورة 
حديثة لفكر ُبْسكوفتش، الذي كان مدار اهتامم علامء وفالسفة القرنني الثامن عرش والتاسع 
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عرش، ونرّجح أن تكون هذه النظرّية الفيزياوّية الفلسفّية منطلقا لفكرة بريس يف السيميوطيقا 
الشمولّية. وللمزيد هبذا الشأن، ينظر: املوسوعة الفلسفّية املخترصة، مادة الذرّية، ص152. 
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